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prezentu j e

est to kompendium wiedzy 
o drzewach i krzewach 
liściastych nadających 
się do sadzenia w naszym 

kraju.  Opisano w nim gatunki 
i odmiany bardzo popularne, 
jak też rośliny trudniejsze 
w uprawie przeznaczone dla 
bardziej doświadczonych 
miłośników ogrodów, są też 
przedstawione liczne nowości. 
Zaprezentowano wiele 
drzew i krzewów, których 
nie znajdzie się w innych 
publikacjach.

J

autorstwa!

Nowa książka
naszego

do kupienia na:



W tym roku nasza Szkółka obchodzi swój jubileusz 35-lecia.  
Z tej okazji chcielibyśmy serdecznie podziękować naszym klientom 
i współpracownikom. Wspólnie przyczyniamy się do poprawy naszego oto-
czenia, które właśnie dzięki roślinom staje się zdrowsze i piękniejsze.

Oddajemy w Państwa ręce xxxii cennik hurtowy roślin produkowanych 
w naszej Szkółce. W tym sezonie znalazło się w nim ponad 300 roślin ofe-
rowanych przez naszą firmę po raz pierwszy. Wiele spośród nich debiutuje 
na polskim rynku szkółkarskim.

Szczególnej uwadze polecamy oryginalne angielskie róże Davida Austina. 
Każda zaopatrzona jest w certyfikat, kolorową etykietę oraz atrakcyjną do-
niczkę. Dużą popularnością cieszą się także kwitnące krzewy z serii Proven 
Winners, sprzedawane z etykietami licencyjnymi i w kolorowych doniczkach. 
W serii dostępne są nowe odmiany pigwowców o wyjątkowo dużych, pół-
pełnych kwiatach, przypominających kwiaty kamelii (Chaenomeles ×superba 
w odmianach: 'Mango Storm' PBR, 'Orange Storm' PBR, 'Pink Storm' PBR, 'Scarlet 
Storm' PBR). Po raz kolejny poszerzyliśmy też asortyment bylin.

Jesteśmy dumni, że zgłoszona przez naszą Szkółkę wierzba smukłoszyjko-
wa 'Mt Aso' (Salix gracilistyla 'Mt Aso') zdobyła srebrny medal w Konkursie 
Roślin Nowości na ubiegłorocznej wystawie Zieleń to Życie. Doceniono ją tak-
że na moskiewskiej wystawie Flowers Expo, gdzie otrzymała złoty medal.

Szczególnie cieszy nas wyróżnienie przyznane przez międzynarodową gru-
pę dziennikarzy magazynów ogrodniczych, skierowanych do szerokiego grona 
odbiorców. Zgłoszoną przez nas wierzbę smukłoszyjkową 'Mt Aso' uznano 
za najciekawszą nowość ubiegłorocznego sezonu.

Mamy nadzieję, że w katalogu znajdą Państwo wiele ciekawych pozycji 
i będą zadowoleni z jakości oferowanych przez nas roślin. Miłośników roślin 
zachęcamy do odwiedzenia naszej szkółki i ogrodu pokazowego. Polecamy 
także strony internetowe  www.szmit.pl i www.Encyklopedia Drzew.pl oraz 
nasz profil na Facebooku facebook.com/SzkolkaSzmit.

W tym roku zapraszamy do odwiedzenia naszych stoisk 
na międzynarodowych wystawach:
• Zieleń to Życie, Warszawa, 31 sierpnia – 2 września 2017
• Flowers Expo, Moskwa, 12–14 września 2017
• Elmia Garden, Jönköping, Szwecja, 4–5 października 2017

Szanowni Państwo,

Joanna Szmit,
Bronisław Szmit

Bronisław Jan Szmit



This year our Nursery is celebrating its 35th anniversary.  
On this occasion we would like to express gratitude to our clients and 
associates. Together we contribute to improvement of our environment, 
which becomes healthier and more beautiful just because of the pres-
ence of plants.

We would like to present you the 32nd wholesale price list of plants pro-
duced in our Nursery. This year’s price list includes over 300 plants offered by 
our company for the first time. Many of them are presented for the first time 
on the Polish nursery market.

We recommend to pay special attention to original English roses 
of David Austin. Each of them has a certificate, a colorful label and an attrac-
tive flowerpot. Proven Winners blooming shrubs also enjoy huge popularity. 
They are sold with license labels, in colorful pots. New varieties of Chaenome-
les with uniquely large, semi-double flowers resembling flowers of Camellia  
(Chaenomeles ×superba, varieties: 'Mango Storm' PBR, 'Orange Storm' PBR, 
'Pink Storm' PBR, 'Scarlet Storm' PBR) are available. We have again extended our 
assortment of perennials.

We are proud of the fact that Salix gracilistyla 'Mt Aso’ proposed by our 
Nursery was awarded a silver medal in the Plant Novelties Competition dur-
ing the last year’s Green is Life exhibition. It was also appreciated during the 
Flowers Expo Moscow exhibition, where it was awarded a gold medal.

We are especially pleased with honorable mention by an international 
group of journalists of horticultural magazines aimed at a broad spectrum 
of recipients. They recognized Salix gracilistyla 'Mt Aso' reported by us the 
most interesting novelty of the last year’s season.

We hope that in the catalogue you will find plenty of interesting posi-
tions and that you will be satisfied with the quality of plants offered by us. 
We encourage plants lovers to visit our Nursery and the display garden. You 
are invited to visit www.szmit.pl and www.Encyklopedia Drzew.pl web pages, 
and our Facebook profile facebook.com/SzkolkaSzmit.

This year you are invited to visit our stands at the following  
international exhibitions:
• Green in Life, Warsaw, 31 August – 02 September 2017
• Flowers Expo, Moscow, 12–14 September 2017
• Elmia Garden, Jönköping, Sweden, 04–05 October 2017

Dear Sir or Madam,

Joanna Szmit,
Bronisław Szmit

Bronisław Jan Szmit



В этом году наш Питомник отмечает свой юбилей 35-летия.  

По этому случаю мы хотели бы сердечно поблагодарить наших клиентов и сотруд-

ников, так как мы вместе с ними содействуем улучшению нашей окружающей среды, 

которая именно благодаря растениям становится более здоровой и красивой. 

Передаем в ваши руки хххii Оптовый прейскурант растений, производимых 

в нашем Питомнике. В этом сезоне в нем находится свыше 300 растений, предла-

гаемых нашей фиромой впервые. Многие из них дебютируют на польском питом-

ниководческом рынке.

Особое внимание предлагаем уделить оригинальным английским розам Дэвида 

Остина. Каждая из них находится в интнресном горшке и снабжена сертификатом 

и цветной этикеткой. Большой популярностью пользуются тоже цветущие кусты 

из серии Proven Winners, продаваемые с лицензионными этикетками и в цветных 

горшках. В этой серии доступны новые сорта хеномелеса с необыкновенно крупными, 

полумахровыми цветками, напоминающими цветки камелии (Chaenomeles ×superba 
сортов: 'Mango Storm' PBR, 'Orange Storm' PBR, 'Pink Storm' PBR, 'Scarlet Storm' PBR). 

В очередной раз мы расширили тоже ассортимент многолетников. 

Мы гордимся тем, что заявленная нашим Питомником ива тонкостолбиковая 

'Mt Aso' (Salix gracilistyla 'Mt Aso') была удостоена серебряной медали на Конкурсе 

растительных новинок на прошлогодней выставке Zieleń to Życie. Она получила 

тоже высокую оценку на московской выставке Flowers Expo и была там награждена 

золотой медалью. 

Особо радует нас и высокая награда, присвоенная международной группой жур-

налистов, работающих в журналах по садоводству, которые рассчитаны на широкие 

читательские круги. Заявленная нами ива тонкостолбиковая 'Mt Aso' (Salix gracilistyla 

'Mt Aso') была прпизнана самой интересной новинкой прошлогоднего сезона. 

Надеемся, что в настоящем каталоге вы найдете много интересных предложе-

ний и останетесь довольны качеством предлагаемых нами растений. Любителям 

растений предлагаем посетить наш Питомник и показательный сад. Рекомендуем 

тоже наши интернет-сайты www.szmit.pl и www.Encyklopedia Drzew.pl, а также наш 

профиль на Фейсбуке facebook.com/SzkolkaSzmit.

В текущем году приглашаем посетить наши стенды  

на международных выставках:

• Zieleń to Życie (Варшава, 31 августа – 2 сентября 2017)

• Flowers Expo (Москва, 12–14 сентября 2017)

• Elmia Garden (Йончёпинг, Швеция, 4–5 октября 2017)

 Уважаемые господа!

Иоанна Шмит
Бронислав Шмит

Бронислав Ян Шмит



Warunki sprzedaży
Ceny podane w naszej ofercie są cenami 
hurtowymi netto,  które obowiązują 
przy sprzedaży dla sklepów i  centrów 
ogrodniczych, architektów krajobrazu, 
firm urządzających tereny zieleni, szkółek 
i innych osób profesjonalnie zajmujących 
się roślinami. Do cen doliczamy podatek 
vat, który w bieżącym roku wynosi 8%.

Klientom, którzy robią jednorazowo 
zakupy o większej wartości oferujemy 
dodatkowo rabaty.

Na s i  s t a l i  k l i e n c i  ma j ą  m o ż l i w o ś ć 
płacenia przelewem. 

Transport 
Szkółka dysponuje własnym transportem 
i oferuje możliwość dostarczenia roślin 
w  dowolne miejsce na terenie Polski, 
na warunkach ustalanych każdorazowo 
z klientem. 

Zamówienia 
Prosimy o wysyłanie zamówień na nasz 
adres e-mail : szmit@szmit.pl lub faks: 
+48 23 672 36 27.

Termin realizacji większych zamówień to 
2–7 dni roboczych. 

Zamówienia na rośliny z gruntu realizu-
jemy od 1 września.

Eksport
Mamy duże doświadczenie w eksporcie 
roślin i jesteśmy do niego w pełni przy-
gotowani.

Sprzedaż indywidualna
Wszystkie zawarte w cenniku rośliny oraz 
wiele innych możecie Państwo nabyć 
w naszym punkcie sprzedaży detalicznej, 
znajdującym się na terenie szkółki, czyn-
nym w sezonie od poniedziałku do piąt-
ku w godzinach 700–1800 oraz w soboty 
w godzinach 700–1500.

W przypadku sprzedaży detalicznej, obo-
wiązują ceny detaliczne, wyższe od hurto-
wych o około 20–50%. 

Nie prowadzimy sprzedaży wysyłkowej.

Selling conditions
Prices provided for in our offer are 
wholesale net prices applicable for garden 
shops and garden centers, landscape 
architects, companies managing green 
areas, plant nurseries and other persons 
professionally involved in the plant 
business. We add value added tax (vat) 
to our prices. vat rate is 8% this year.

Clients making a purchase of significant 
value at a time are offered additional 
discounts.

Our regular clients are entitled to pay 
by transfer.

Transport 
The Nursery has its own means of transport 
and offers deliveries of plants to any place in 
Poland, under conditions agreed each time 
with a client.

Orders 
Please send orders to our e-mail address: 
szmit@szmit.pl or fax no.: 
+48 23 672 36 27.

Bigger orders are completed within 
2–7 working days. 

We realize orders for soil-grown plants 
from 01 September.

Export
We are highly experienced in export 
of plants and we are fully prepared for it.

Individual sale
You can purchase all plants included 
in our price list as well as many other 
p lants  at  our  reta i l  outlet  lo cate d 
within the Nursery premises, open in 
season from Monday to Friday from 
7 a.m. to 6 p.m. and on Saturdays from 
7 a.m. to 3 p.m.

Retail prices, approximately 20–50% 
higher than the wholesale prices, apply 
in the case of retail sale.

Sale through mail-order is not available.

Условия продажи
Цены, названные в нашей оферте, являются 
оптовыми ценами нетто, действующими при 
продаже магазинам и садоводческим центрам, 
ландшафтным архитекторам, фирмам по 
озеленению территорий, питомникам, 
а также другим лицам, профессионально 
занимающимся растениями. К названным 
в прейскуранте ценам начисляется ндс, ставка 
которого в текущем году составляет 8%.

Клиентам, приобретающим единовременно 
растения на более крупные суммы, предо-
ставляется скидка.

Наши постоянные клиенты имеют возмож-
ность расплачиваться по безналичному расчету.

Транспорт
Наш Питомник располагает собственным 
транспортом и предоставляет клиентам 
возможность доставки растений в любую 
точку на территории Польши на условиях, 
каждый раз оговариваемых с Покупателем.

Заказы
Заказы просим направлять на наш адрес 
e -ma i l :  szm it@szm it .p l  или по факс у 
+48 23 672 36 27.

Срок выполнения более крупных заказов: 
2–7 рабочих дней.

Заказы на выкапываемый  посадочный 
материал выполняются с 1 сентября.

Экспорт
Мы имеем большой опыт в области экспорта 
и вполне к нему подготовлены.

Розничная продажа
Все растения, названные в настоящем 
прейскуранте, а также многие другие,  
можно приобрести в нашем магазине 
р о з н и ч н о й  п р од а ж и ,  н а х од я щ е м с я 
на  территории Питомника, работающем 
в сезоне с понедельника по пятницу с  700–1800, 
а по субботам – 700–1500.

Продажа в розницу производится по рознич-
ным ценам, которые выше оптовых примерно 
на 20–50%.

Рассылочную продажу наш Питомник не осу-
ществляет.



Katalog
na sezon

obwód podawany jest w ofercie jeżeli przekracza 6 cm
the girth of the plant is mentioned only if it exceeds 6 cm
Обхват в прейскуранте указывается только в случае,
если превышает 6 см

p – doniczka kwadratowa, np. p9 oznacza doniczkę 
o wymiarach 9 cm × 9 cm × 10 cm 
square pot, e.g. p9 means a pot with dimensions
of 9 cm × 9 cm × 10 cm / квадратный контейнер, напр.
p9 обозначает контейнер размером 9 см × 9 см × 10 см

c2, c3, c5, c10, c12, c20, c22, c30 – pojemnik 
o pojemności 2, 3, 5, 10, 12, 20, 22, 30 litrów
containers with a capacity of 1,5, 2, 3, 5, 10, 12, 20, 22, 30 litres 
контейнер емкостью 1,5, 2, 3, 5, 10, 12, 20, 22, 30 литров

pbr – prawa do rozmnażania rośliny są zastrzeżone
multiplication is forbidden (variety protected) 
право на размножение растения защищено

 – fotografię odmiany znaleźć można w części 
albumowej na końcu katalogu
a photo of the variety can be found in the album part  
at the end of the catalogue / фотографию сорта можно
найти в альбоме, находящемся в конце каталога

 – rośliny o jadalnych owocach
plants with edible fruits / растение со съедобными плодами

  – nowość!
new / новинка

pa – forma pienna
standard tree form / штамбовая форма

  – formowana w kształcie kuli
formed in the shape of a sphere / формованный шар

 – formowana w kształcie stożka
formed in the shape of a cone / формируется в виде конуса

 – formowana w kształcie spirali
formed in the shape of a spiral / формируется в виде спирали

 – formowana w kształcie ekranu
formed in the shape of a screen / экран

 – forma korkociągu
corkscrew form / штопор

 – forma oriental
oriental form / ориент

 – forma lasku
multi-stem form / multi-stem

 – krzew
shrub / кустарник

 – materiał kopany z gruntu
soil-grown plants / выкапываемый посадочный материал

Skróty w ofercie oznaczają:
Abbreviations in the catalogue mean: / Сокращения в оферте означают:

jesień 2017 2 wiosna 2018
CATALOG FOR SEASON AUTUMN 2017 – SP RING 2018
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drzewa i krzewy liściaste
broad - leaved trees and shrubs

лиственные деревья и кустарники

1. Acer 'Ample Surprise' PBR 
2. Acer palmatum 'Pixie' 
3. Acer palmatum 'Ueno-yama' 
4. Acer platanoides 'Frisine' 
5. Aesculus ×arnoldiana 
6. Amelanchier alnifolia 'Krasnojarskaja' 
7. Amelanchier alnifolia 'Sleyt' 
8. Berberis thunbergii 'Ruby Star' PBR 
9. Berberis thunbergii 'Summer Chocolate' PBR 

10. Berberis thunbergii 'Summer Sunset' PBR 

11. Buddleja alternifolia Unique 'pmoore12' PBR 
12. Buddleja davidii 'Miss Ruby' PBR 
13. Buddleja davidii Reve de Papillon Lavender 'Bosjerry' PBR 
14. Buddleja davidii Reve de Papillon Red 'Boscranz' PBR 
15. Buxus 'Green Mountain' 
16. Buxus microphylla 'National' 
17. Buxus microphylla 'Winter Gem' 
18. Buxus sempervirens 'Elegans' 
19. Buxus sempervirens 'Glauca' 
20. Buxus sempervirens 'King Midas' 
21. Buxus sempervirens 'Salicifolia' 
22. Carpinus betulus 'Orange Retz' PBR 
23. Carpinus cordata 
24. Caryopteris ×clandonensis Good as Gold 'Novacargol' 
25. Caryopteris ×clandonensis Sterling Silver 'Lissilv' PBR 
26. Chaenomeles speciosa 'Toyo Nishiki' 
27. Chaenomeles ×superba 'Mango Storm' PBR 
28. Chamaedaphne calyculata 
29. Cornus florida 'Alba Plena' 
30. Cornus kousa 'Summer Games' 
31. Cornus mas 'Elegantnyj' 
32. Cotinus coggygria Dusky Maiden 'Londus' PBR 
33. Cotinus coggygria 'Old Fashioned' PBR 
34. Crataegus ×media 'Rubra Plena' 
35. Eleutherococcus sieboldianus 'Golden Mean' 
36. Euonymus alatus Little Moses 'Odom' 
37. Euonymus alatus 'Select' 
38. Euonymus europaeus 'Chrysophyllus' 
39. Euonymus phellomanus 'Silver Surprise' 
40. Fagus sylvatica 'Purple Drongo Weeper' 
41. Fagus sylvatica 'Rohan Red Weeping' 
42. Fagus sylvatica 'Rohan Green Weeping' 
43. Fagus sylvatica 'Two Color Weeping' 
44. Forsythia Marée d'Or 'Courtasol' 
45. Forsythia suspensa 'Aurea' 
46. Hamamelis japonica 'Pendula' 
47. Hibiscus syriacus Pink Chiffon 'Jwnwood4' 
48. Hydrangea heteromalla 
49. Hydrangea paniculata Magical Himalaya 'Kolmahima' PBR 

50. Hydrangea paniculata Magical Vesuvio 'Kolmavesu' PBR 

51. Hydrangea paniculata Pastelgreen 'Renxolor' PBR 
52. Idesia polycarpa 
53. Ilex ×meserveae 'Blue Angel' 
54. Ilex ×meserveae 'Blue Prince' 
55. Ilex ×meserveae 'Blue Princess' 
56. Ilex ×meserveae 'Heckenpracht' PBR 
57. Ilex ×meserveae Little Rascal 'Mondo'  
58. Indigofera heterantha 
59. Laburnum anagyroides var. alschingeri 
60. Leycesteria formosa Golden Lanterns 'Notbruce' 
61. Liquidambar orientalis 
62. Lonicera kamtschatica 'Bakczarskaja Jubilejnaja' 
63. Lonicera kamtschatica 'Sybiraczka'  
64. Lonicera kamtschatica 'Wojtek' 
65. Magnolia ×brooklynensis 'Yellow Bird' 
66. Magnolia 'Butterflies' 
67. Magnolia 'Coral Reef ' 
68. Magnolia 'David Clulow' 
69. Magnolia denudata 
70. Magnolia zenii 
71. Malus 'Brockmann Grüne Kugel' 
72. Malus 'Cheal's Weeping' 
73. Malus Coccinella 'Courtarou' 
74. Malus 'Eleyi' 
75. Malus 'Freja' 
76. Malus 'Fryderyk Chopin' 
77. Malus prunifolia 'Maria' 
78. Malus 'Red Jewel' 
79. Malus 'Rogów' 
80. Malus toringo 'Eskilstuna' 
81. Paulownia elongata 
82. Perovskia atriplicifolia Lacey Blue 'Lisslitt' PBR 
83. Philadelphus 'Biały Sopel' 
84. Philadelphus 'Dame Blanche' 
85. Philadelphus 'Justynka' 
86. Philadelphus 'Natchez' 
87. Philadelphus 'Wozdusznyj Desant' 
88. Physocarpus opulifolius All Black 'Minall2' PBR 
89. Physocarpus opulifolius 'Red Compact 1' 
90. Physocarpus opulifolius Tiny Wine 'smpotw' PBR 
91. Populus nigra 'Italica' 
92. Potentilla fruticosa Bella Sol 'Hanchdon' PBR 
93. Prunus cerasifera 'Purpurea' 
94. Prunus glandulosa 'Alba Plena' 
95. Prunus incisa 'Pean' 
96. Prunus serrula 'Amber Scots' 
97. Prunus spinosa var. dulcis 
98. Prunus spinosa 'Nittel' 
99. Prunus spinosa 'Purpurea' 
100. Quercus dentata 'Pinnatifida' 
101. Quercus robur 'Salicifolia' 
102. Quercus rubra 'Wolfsdonk's Pride' 
103. Rhamnus frangula 'Minaret' 

Nowości
w naszej ofercie

NEW IN OUR OFFER / НОВОСТИ В НАШЕМ ПРАЙС-ЛИСТЕ
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104. Robinia 'Anna Irena' 
105. Robinia pseudoacacia 'Coluteoides' 
106. Rosa Anne Boleyn 'Ausecret' PBR 
107. Rosa Benjamin Britten 'Ausencart' PBR 
108. Rosa Boscobel 'Auscousin' PBR 
109. Rosa Carolyn Knight 'Austurner' PBR 
110. Rosa Charlotte 'Auspoly' PBR 
111. Rosa Claire Austin 'Ausprior' PBR 
112. Rosa Crown Princess Margareta 'Auswinter' PBR 
113. Rosa Darcey Bussell 'Ausdecorum' PBR 
114. Rosa Falstaff 'Ausverse' PBR 
115. Rosa 'Ferdinand Pichard' 
116. Rosa Gertrude Jekyll 'Ausboard' PBR 
117. Rosa Golden Celebration 'Ausgold' PBR 
118. Rosa Graham Thomas 'Ausmas' PBR 
119. Rosa Harlow Carr 'Aushouse' PBR 
120. Rosa Lady of Shalott 'Ausnyson' PBR 
121. Rosa Munstead Wood 'Ausbernard' PBR 
122. Rosa Olivia Rose Austin 'Ausmixture' PBR 
123. Rosa Port Sunlight 'Auslofty' PBR 
124. Rosa Princess Alexandra of Kent 'Ausmerchant' PBR 
125. Rosa Princess Anne 'Auskitchen' PBR 
126. Rosa 'Rosa Mundi' 
127. Rosa Royal Jubilee 'Auspaddle' PBR 
128. Rosa Scepter d'Isle 'Ausland' PBR 
129. Rosa Teasing Georgia 'Ausbaker' PBR 
130. Rosa The Alnwick Rose 'Ausgrab' PBR 
131. Rosa The Lady Gardener 'Ausbrass' PBR 
132. Rosa The Pilgrim 'Auswalker' PBR 
133. Rosa Thomas a Becket 'Auswinston' PBR 
134. Rosa Winchester Cathedral 'Auscat' PBR 
135. Rosa Wollerton Old Hall 'Ausblanket' PBR 
136. Rosa 'Hope for Humanity' 
137. Rosa 'J.P. Connell' 
138. Rosa 'Morden Snowbeauty' 
139. Rosa 'Morden Sunrise' 
140. Rosa 'Prairie Joy' 
141. Rosa rugosa 'Emotion' 
142. Rubus caesius 
143. Rubus odoratus 
144. Rubus spectabilis 'Olympic Double' 
145. Salix caprea 'Silberglanz' 
146. Salix ×erdingeri 
147. Salix gracilistyla 'Mt Aso' 
148. Sambucus nigra subsp. cerulea 
149. Sambucus nigra Golden Tower 'Jdeboer001' PBR 
150. Sambucus nigra Serenade 'Jonade' PBR 
151. Sambucus racemosa 'Golden Lace' 
152. Sambucus racemosa Lemony Lace 'smnsrd4' PBR 
153. ×Sorbaronia 'Likerovyj Jarab' 
154. Sorbus latifolia 
155. Sorbus sargentiana 
156. Spiraea bella 
157. Styrax japonicus 'Evening Light' PBR 
158. Syringa meyeri Lillifee 'Kojubella' PBR 
159. Syringa ×prestoniae 'Minuet' 
160. Tilia cordata 'Marler Globe' 
161. Tilia mongolica 
162. Tilia platyphyllos 'Belvedere' 
163. Ulmus minor 'Umbraculifera' 
164. Viburnum carlesii 'Diana' 
165. Viburnum plicatum 'Shoshoni' 
166. Weigela florida 'Ghost' 

byliny
grasses and perennials
травы и многолетники

1. Achillea millefolium 'Tricolor' 
2. Achillea 'Petra' 
3. Actaea simplex 'Black Negligee' 
4. Agastache 'Black Adder' 
5. Ajuga reptans 'Black Scallop' 
6. Angelica gigas 
7. Aralia cordata 'Sun King' 
8. Armoracia rusticana 'Variegata' 
9. Artemisia ludoviciana 'Valerie Finnis' 
10. Astilbe 'Elisabeth van Veen' 
11. Bergenia 'Bressingham White' 
12. Campanula carpatica 'Pearl Deep Blue' 
13. Campanula cochleariifolia 'Elizabeth Oliver' 
14. Campanula Fairybells 'Gaudi Violet' 
15. Campanula glomerata 'Freya' 
16. Campanula 'Pink Octopus' PBR 
17. Carex morrowii 'Gold Band' 
18. Carex morrowii Vanilla Ice 'Vanice' PBR 
19. Dianthus plumarius 
20. Eupatorium 'Capri' 
21. Eupatorium 'Baby Joe' PBR 
22. Euphorbia 'Ascot Rainbow' PBR 
23. Euphorbia characias 'Tasmanian Tiger' PBR 
24. Euphorbia characias subsp. wulfenii 
25. Euphorbia Redwing 'Charam' PBR 
26. Gaura lindheimeri 'Gambit Rose' 
27. Gaura lindheimeri 'Gambit White' 
28. Gaura lindheimeri 'Siskiyou Pink' 
29. Geranium pratense 'Black Beauty' 
30. Geum 'Blazing Sunset' 
31. Geum 'Totally Tangerine' PBR 
32. Helenium 'The Bishop' 
33. Helianthus decapetalus 'Soleil d'Or' 
34. Helianthus decapetalus 'Triomphe de Gand' 
35. Heuchera 'Amber Waves' 
36. Hierochloe odorata 
37. Hosta 'Blue Mammoth' 
38. Hosta 'Center of Attention' 
39. Hosta 'Dancing in the Rain' 
40. Hosta 'Dream Queen' 
41. Hosta 'El Niño' 
42. Hosta 'Fortunei Albopicta' 
43. Hosta 'Fortunei Aureomarginata' 
44. Hosta 'Fragrant Bouquet' 
45. Hosta 'Gold Standard' 
46. Hosta 'June' 
47. Hosta 'Jurassic Park' 
48. Hosta 'Little Sunspot' 
49. Hosta 'Maple Leaf ' 
50. Hosta 'Midwest Magic' 
51. Hosta 'Night Before Christmas' 
52. Hosta 'Paradise Joyce' 
53. Hosta 'Praying Hands' 
54. Hosta 'Purple Heart' 
55. Hosta 'Tokudama Flavocircinalis' 
56. Hosta 'Undulata Mediovariegata' 
57. Hosta 'Venus' 
58. Hosta 'Winter Snow' 
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59. Knautia macedonica 'Mars Midget' 
60. Lamium galeobdolon 'Hermann's Pride' 
61. Leucanthemum 'Goldfinch' 
62. Leucanthemum 'Luna' PBR 
63. Miscanthus ×giganteus 'Jubilaris' 
64. Miscanthus sinensis 'Huron Sunrise' 
65. Monarda 'Amazone' 
66. Monarda 'Raspberry Wine' 
67. Monarda 'Violet Queen' 
68. Nepeta grandiflora 'Blue Danube' 
69. Nepeta nervosa 'Pink Cat' 
70. Nepeta racemosa 'Odeur Citron' 
71. Origanum vulgare 'Thumble's Variety' 
72. Paeonia 'Kansas'  
73. Paeonia 'Seeing Blue' 
74. Papaver orientale 'Beauty of Livermere' 
75. Papaver orientale 'Königin Alexandra' 
76. Papaver orientale 'Royal Wedding' 
77. Persicaria bistorta 'Superba' 
78. Phlox amplifolia 'Skootekitehi' 
79. Phlox paniculata 'Butonik' 
80. Phlox paniculata 'Prime Minister' 
81. Phlox paniculata 'Roselyn' 
82. Phlox paniculata 'Russkij Sjurpriz Rozowyj' 
83. Primula japonica 'Miller's Crimson' 
84. Pulmonaria 'Victorian Brooch' 
85. Rheum alexandrae 
86. Rheum rhabarbarum 'Canada Red' 
87. Rodgersia pinnata 'Elegans' 
88. Rudbeckia fulgida 'Little Goldstar' PBR 
89. Salvia nemorosa Sensation Compact Deep Blue 
90. Salvia nemorosa Sensation Medium Deep Rose 
91. Sanguisorba officinalis 'Arnhem' 
92. Saxifraga ×arendsii 'Saxony Red' 
93. Sedum 'Dark Magic' PBR 
94. Sedum spectabile 'Stardust' 
95. Sedum telephium 'Chocolate Drop' PBR 
96. Sedum telephium 'Dark Knight' 
97. Thalictrum 'Black Stockings' 
98. Trifolium ochroleucon 
99. Verbascum 'Dark Eyes' 
100. Veronica longifolia 'Charlotte' 
101. Veronica spicata 'Inspire Blue' 
102. Veronica spicata 'Inspire Rose' 
103. Veronicastrum virginicum 'Temptation' 

drzewa i krzewy iglaste
conifers

хвойные деревья и кустарники

1. Abies ×arnoldiana 'Cyrille' 
2. Abies insignis 'Pendula' 
3. Abies koreana 'Houtmeyer' 
4. Abies nordmanniana 'Kilian' 
5. Abies procera 'Blue Wonder' 
6. Abies procera 'Rat Tail' 
7. Cedrus libani 'Atlantica Pendula' 
8. Cedrus libani 'Blue Fountain' 
9. Juniperus horizontalis 'Glacier' 
10. Larix decidua 'Království WB' 
11. Larix decidua 'Pesek' 
12. Microbiota decussata 'Fuzz Ball' 
13. Picea abies 'Roseospicata' 
14. Picea engelmannii 'Lace' 
15. Picea pungens 'Blue Pearl' 
16. Pinus densiflora 'Burke's Red Variegated' 
17. Pinus densiflora 'Vibrant' 
18. Pinus nigra 'Frank' 
19. Pinus sylvestris 'Kelpie' 
20. Pseudotsuga menziesii 'Glauca Pendula' 
21. Taxus baccata 'Cristata' 
22. Thuja occidentalis Dark Embers 'Lesdasma' PBR 

rośliny owocowe
fruit bearing plants
съедобные растения

1. Amelanchier alnifolia 'Krasnojarskaja' 
2. Amelanchier alnifolia 'Sleyt' 
3. Cornus mas 'Elegantnyj' 
4. Corylus avellana Barceloński 
5. Corylus avellana Cud z Bollwiller 

'Merveille de Bollwiller' 
6. Lonicera kamtschatica 'Bakczarskaja Jubilejnaja' 
7. Lonicera kamtschatica 'Sybiraczka'  
8. Lonicera kamtschatica 'Wojtek' 
9. Malus domestica Reneta Muszkatowa 
10. Malus domestica Ryszard Żółty 
11. Prunus armeniaca Wczesna z Morden 
12. Prunus spinosa var. dulcis 
13. Prunus spinosa 'Nittel' 
14. Prunus spinosa 'Purpurea' 
15. Pyrus communis Red Faworytka 'Starkrimson' 
16. Rubus caesius 
17. Rubus fruticosus 'Black Satin' 
18. Rubus fruticosus 'Thornfree' 
19. Rubus idaeus 'Polka' PBR 
20. Rubus idaeus 'Radziejowa' PBR 
21. Rubus idaeus 'Sokolica' PBR 
22. ×Sorbaronia 'Likerovyj Jarab' 
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strefa
zone
зона

wysokość (cm)
height 
высота 

pojemnik
container
контейнер

obwód pnia 
(cm)
trunk 

circumference
окружность 

ствола

ABELIA – ABELIA

Abelia mosanensis 
abelia mozaneńska – całkowicie odporny na mróz 
gatunek abelii; kwiaty jasnoróżowe; ładna, czerwona, 
jesienna barwa liści;

5b 30–40 c3

ABELIOPHYLLUM – ABELIOFYLUM

Abeliophyllum distichum  
abeliofylum koreańskie – krzew przypominający 
forsycję; kwiaty białe;

6b 60–80 c5

ACER – KLON

Acer 'Ample Surprise' PBR  
klon 'Ample Surprise' – zwarta karłowa forma; liście 
błyszczące, czerwone na młodych przyrostach;

6a 40–60 c5

Acer barbinerve 
klon bródkowaty – bardzo rzadki gatunek, pochodzący 
z Azji Wschodniej;

4 200–220 
280–300

c15 
c30

 
8–10

Acer buergerianum 
klon Bürgera – wysoki krzew; liście drobne, błyszczące, 
ciemnozielone; 

6b 100–120 c5

Acer campestre 
klon polny – niskie drzewo lub wysoki krzew; liście 
drobne, jesienią żółte;

5a

120–140 
160–180 
260–280 
140–160

c10 
c10 
c10 
c30

 
 
 

Drzewa i krzewy
 liściaste
BROAD-LEAVED TREES AND SHRUBS

ЛИСТВЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ
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Acer campestre 'Anny's Globe' 
klon polny 'Anny's Globe' – korona kulista; 5a 80–100 c5

Acer campestre 'Carnival' 
klon polny 'Carnival' – krzew do 2 m wys.;  
liście biało obrzeżone;

5b
100–120 
120–140 
140–160

c10 
c10 
c10

pa 
pa 

Acer campestre 'Magic Spring'  
klon polny 'Magic Spring' – wiosną liście 
żółtopomarańczowo upstrzone;

5b 100–120 c10 pa

Acer campestre 'Nanum' 
klon polny 'Nanum' – zwarta, kulista odmiana; 5a 100–120 

200–220
c10 
c45

 
6–8

pa 
pa

Acer campestre 'Postelense' 
klon polny 'Postelense' – liście żółte; 5a 100–120 

120–140
c10 
c7,5

pa 
pa

Acer campestre 'Pulverulentum' 
klon polny 'Pulverulentum' – liście biało przyprószone; 5b

80–100 
100–120 
140–160

c7,5 
c10 
c7,5

pa 
pa 
pa

Acer campestre 'Red Shine' 
klon polny 'Red Shine' – wysoki krzew lub niewielkie 
drzewo; młode liście czerwone;

5a 100–120 c10 pa

Acer campestre 'Schwerinii' 
klon polny 'Schwerinii' – liście na wiosnę 
purpurowoczerwone, później zielenieją;

5a 120–140 c7,5 pa

Acer campestre 'Silver Celebration' 
klon polny 'Silver Celebration' – liście delikatnie biało 
obrzeżone; wzrost silny;

5a 120–140 c7,5 pa

Acer capillipes 
klon cienkoszypułkowy – nieduże drzewo; liście 
3-klapowe; kora ciemnoszara z zielonymi i białymi 
prążkami;

6b 120–140 
260–280

c5 
c30

 
12–14

Acer capillipes 'Antoine'  
klon cienkoszypułkowy 'Antoine' – pokrój kolumnowy; 
ozdobna, prążkowana kora;

6b 80–100 c5

Acer carpinifolium 
klon grabolistny – rzadki, japoński gatunek; liście 
łudząco przypominają liście grabu;

6b 180–200 c10

Acer circinatum 
klon okrągłolistny – wysoki krzew; liście wachlarzowato 
klapowane;

5b 60–80 c5

Acer cissifolium 
klon winolistny – liście złożone z 3 listków; rzadki, 
bardzo ozdobny gatunek;

6a 100–120 
200–220

c5 
c10

Acer crataegifolium 
klon głogolistny – rzadko spotykany gatunek 
o drobnych liściach, pięknie przebarwiających się 
jesienią na czerwono;

6b 200–220 c10
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klon Davida – nieduże drzewo; liście nieklapowane; 
kora z niebieskimi prążkami;

6b 160–180 c5

Acer griseum  
klon strzępiastokory – cynamonowobrązowa, łuszcząca 
się kora; niezwykle ozdobny krzew;

6b 140–160 c5

Acer japonicum 'Vitifolium 
'klon japoński 'Vitifolium' – duże wachlarzowate liście; 
piękne pomarańczowe przebarwienie jesienne;

6a 160–180 c20

Acer mandshuricum 
klon mandżurski – liście trójlistkowe; piękne jesienne, 
czerwone lub pomarańczowe przebarwienie;

4 80–100 c5

Acer maximowiczianum (Acer nikoense) 
klon nikkoński – liście trójlistkowe, gęsto owłosione; 
piękny, czerwony kolor jesiennych liści;

5b 80–100 c5

Acer monspessulanum 
klon francuski – wysoki krzew; liście drobne 3-klapowe; 
roślina polecana na suche stanowiska;

6a 80–100 c5

Acer negundo 'Auratum' 
klon jesionolistny 'Auratum' – liście złotożółte; młode 
przyrosty żółtopomarańczowe;

4 100–120 
140–160

c5 
c10

pa 
pa

Acer negundo 'Aureomarginatum' 
klon jesionolistny 'Aureomarginatum' – liście szeroko, 
nieregularnie, żółto obrzeżone;

4 140–160 
140–160

c7,5 
c7,5

 
pa

Acer negundo 'Elegans' 
klon jesionolistny 'Elegans' – liście szeroko żółto 
obrzeżone, powyginane;

4
80–100 
120–140 
140–160

c10 
c10 
c10

pa 
pa 
pa

Acer negundo 'Flamingo' 
klon jesionolistny 'Flamingo' – liście biało obrzeżone; 
młode przyrosty różowe;

5a 120–140 
180–200

c7,5 
c20

Acer negundo 'Kelly's Gold' 
klon jesionolistny 'Kelly's Gold' – liście złotożółte; 4 140–160 c10 pa

Acer negundo 'Sensation' 
klon jesionolistny 'Sensation' – wiosną i jesienią liście 
różowoczerwone;

4 80–100 c10

Acer negundo 'Variegatum' 
klon jesionolistny 'Variegatum' – liście biało obrzeżone; 4 120–140 c10 pa

Acer negundo 'Winter Lightening' 
klon jesionolistny 'Winter Lightening' –  
odmiana ozdobna ze złotożółtej kory; 
 szczególnie atrakcyjna zimą;

4 80–100 c5

Acer opalus 
klon włoski – rzadko spotykany gatunek, pochodzący 
z południa Europy;

6b 180–200 c10
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Acer Pacific Sunset 'Warrenred' 
klon Pacific Sunset – nowa amerykańska odmiana 
odznaczająca się jaskrawopomarańczowym jesiennym 
kolorem liści i wysoką odpornością na warunki miejskie; 
dorasta do 6–8 m;

5a 320–340 c30 6–8

Acer palmatum 
klon palmowy – wysoki krzew lub nieduże drzewo; liście 
o charakterystycznym kształcie, przebarwiają się jesienią 
na pomarańczowo;

6a 140–160 c30

Acer palmatum 'Aka-shigitatsu-sawa' 
klon palmowy 'Aka-shigitatsu-sawa' – wiosną liście 
kremowobiałe z zielono-czerwonym unerwieniem;

6b 80–100 
140–160

c10 
c20

Acer palmatum 'Atrolineare'  
(syn. 'Scolopendriifolium Atropurpureum') 
klon palmowy 'Atrolineare' – klapy długie, nitkowate; 
liście purpurowe;

6b 80–100 
180–200

c10 
c20

Acer palmatum 'Asahi-zuru' 
klon palmowy 'Asahi-zuru' – liście biało  
i różowo upstrzone;

6b 40–60 
140–160

c5 
c15

Acer palmatum 'Beni-komachi' 
klon palmowy 'Beni-komachi' – zwarta, karłowa 
odmiana o drobnych, czerwonopurpurowych liściach;

6b 80–100 
100–120

c5 
c10

Acer palmatum 'Beni-otake'  
klon palmowy 'Beni-otake' – liście czerwonopurpurowe; 
klapy wąskie i wydłużone;

6b 100–120 c10

Acer palmatum 'Beni-shichi-henge' 
klon palmowy 'Beni-shichi-henge' – liście nieregularnie 
biało i różowo obrzeżone;

6b 100–120 c5

Acer palmatum 'Beni-shi-en' 
klon palmowy 'Beni-shi-en' – liście czerwonopurpurowe, 
kremowo obrzeżone; latem kolor zmienia się na 
brązowozielony;

6b 100–120 c5

Acer palmatum 'Bloodgood' 
klon palmowy 'Bloodgood' – liście bardzo ciemne, 
purpurowe;

6b 80–100 c7,5

Acer palmatum 'Burgundy Lace' 
klon palmowy 'Burgundy Lace' – liście 7-klapowe, 
z purpurowymi, głęboko wciętymi liśćmi; dorasta  
do 1,5–2 m wys.;

6b 100–120 c12

Acer palmatum 'Crimson Princess' 
klon palmowy 'Crimson Princess' – odmiana 
o przewisających pędach i szerokokulistym pokroju; 
liście purpurowoczerwone, strzępiaste;

6b 80–100 
60–80

c10 
c12

 
pa
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eAcer palmatum 'Crimson Queen' 
klon palmowy 'Crimson Queen' – liście 
purpurowoczerwone, strzępiaste; odmiana nie zielenieje 
w trakcie sezonu;

6b 50–60 
100–120

c7,5 
c20

Acer palmatum 'Dissectum Viridis' 
klon palmowy 'Dissectum Viridis' – liście zielone, 
postrzępione;

6b

60–80 
80–100 
80–100 
100–120 
100–120 
120–140

c10 
c10 
c12 
c15 
c15 
c20

 
 

pa 
pa 
 

Acer palmatum 'Fireglow'  
klon palmowy 'Fireglow' – silnie rosnąca i wytrzymała 
odmiana o dużych, purpurowoczerwonych liściach;

6a
60–80 
80–100 
100–120

c7,5 
c10 
c12

Acer palmatum 'Garnet' 
klon palmowy 'Garnet' – karłowa forma; delikatne, 
postrzępione liście barwy czerwonej;

6b 100–120 
100–120

c15 
c20

pa 

Acer palmatum 'Heartbeat' 
klon palmowy 'Heartbeat' – liście czerwone, głęboko 
powcinane; odmiana o niskim, ścielącym się pokroju;

6b 80–100 c10

Acer palmatum 'Higasayama' 
klon palmowy 'Higasayama' – liście regularnie biało 
i różowo obrzeżone;

6b 180–200 c30

Acer palmatum 'Inaba-shidare' 
klon palmowy 'Inaba-shidare' – liście purpurowe, 
głęboko powcinane; wzrost dosyć silny;

6b

40–60 
60–80  
80–100 
100–120 
100–120 
120–140 
140–160 

c5 
c7,5 
c10 
c12 
c12 
c20 
c30

pa

Acer palmatum 'Kagiri-nishiki'  
(syn. 'Roseomarginatum') 
klon palmowy 'Kagiri-nishiki' – liście jasnozielone 
z biało – różowym obrzeżeniem;

6b 80–100 c10

Acer palmatum 'Orangeola' 
klon palmowy 'Orangeola' – pokrój zwisający; liście 
postrzępione, wiosną czerwonopomarańczowe, później 
purpurowozielone;

6b
60–80 

100–120 
140–160

c12 
c15 
c20

pa 
pa 
pa

Acer palmatum 'Osakazuki' 
klon palmowy 'Osakazuki' – wysoki krzew o dużych, 
zielonych liściach; piękne przebarwienie jesienne; 
bardzo wytrzymały na mróz;

6a 80–100 
160–180

c10 
c20

Acer palmatum 'Peaches and Cream' 
klon palmowy 'Peaches and Cream' – wiosną liście 
kremowo-pomarańczowe z zielonymi nerwami; 

6b 120–140 c20
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Acer palmatum 'Pixie'  
klon palmowy 'Pixie' – liście intensywnie 
czerwonopurpurowe; wzrost karłowy;

6b 80–100 c10

Acer palmatum 'Red Emperor' 
klon palmowy 'Red Emperor' – silnie rosnąca 
i wytrzymała odmiana o dużych, purpurowoczerwonych 
liściach;

6a
60–80 

120–140 
140–160

c7,5 
c15 
c20

Acer palmatum 'Red Pygmy' 
klon palmowy 'Red Pygmy' – liście ciemnoczerwone 
z wydłużonymi, równowąskimi klapami; wzrost 
karłowy;

6b 80–100 
120–140

c10 
c12

Acer palmatum 'Ryusen' 
klon palmowy 'Ryusen' – forma zwisająca; liście zielone; 6b 40–60 

100
c5 
c12 pa

Acer palmatum 'Sangokaku' 
klon palmowy 'Sangokaku' – pędy 
jaskrawopomarańczowe; wiosną liście żółtawe 
z pomarańczowymi brzegami, później stają się 
jasnozielone;

6b 60–80 c7,5

Acer palmatum 'Scolopendriifolium'  
klon palmowy 'Scolopendriifolium' – liście zielone; 
klapy wydłużone, ostro zakończone; piękny, 
jaskrawopomarańczowy kolor jesienny;

6b 120–140 c15

Acer palmatum 'Seiryu' 
klon palmowy 'Seiryu' – liście zielone, postrzępione; 
pokrój wyprostowany;

6b 180–200 c30

Acer palmatum 'Shidava Gold' 
klon palmowy 'Shidava Gold' – zwarta forma 
o złotożółtych liściach na wiosnę, później liście są 
jasnozielone;

6b 100–120 c10

Acer palmatum 'Shirazz' 
klon palmowy 'Shirazz' – liście różowo obrzeżone; 6b 100–120 c10

Acer palmatum 'Shishigashira' 
klon palmowy 'Shishigashira' – pokrój wyprostowany; 
liście poskręcane, ciemnozielone;

6b 180–200 c30

Acer palmatum 'Tamukeyama' 
klon palmowy 'Tamukeyama' – pokrój przewisający; 
liście postrzępione, ciemnopurpurowe;

6b

60–80 
60–80  
80–100 
100–120

c7,5 
c12 
c12 
c12

Acer palmatum 'Trompenburg' 
klon palmowy 'Trompenburg' – ciemnopurpurowe liście 
z zaginającymi się brzegami blaszki liściowej; bardzo 
wytrzymały na mrozy;

6a
80–100 

140–160 
200–220

c7,5 
c12 
c20

Acer palmatum 'Ueno-yama'  
klon palmowy 'Ueno-yama' – liście wiosną 
pomarańczowo-żółte, później żółtozielone;

6b 80–100 c10
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eAcer palmatum 'Ukigumo' 
klon palmowy 'Ukigumo' – liście gęsto biało nakrapiane; 6b 120–140 

180–200
c12 
c30

Acer palmatum 'Villa Taranto' 
klon palmowy 'Villa Taranto' – klapy wydłużone, 
nitkowate; liście wiosną pomarańczowoczerwone, 
później zielone z czerwonym rumieńcem;

6b 100–120 
140–160

c12 
c20

Acer palmatum 'Yasemin' 
klon palmowy 'Yasemin' – wzrost silny, wzniesiony;  
liście bardzo duże, purpurowoczerwone, głęboko 
klapowane; odmiana o bardzo wysokiej odporności 
na mróz;

6a 160–180 c20

Acer pensylvanicum 
klon pensylwański – piękna, żywozielona kora ze 
srebrnobiałymi paskami;

6a 120–140 
180–200

c5 
c20

Acer pentaphyllum 
klon pięciolistkowy – bardzo rzadki gatunek o dłoniasto 
złożonych liściach; piękne pomarańczowe jesienne 
przebarwienie liści;

7b 120–140 c7,5 pa

Acer platanoides 'Charles Joly' 
klon pospolity 'Charles Joly' – liście czerwonawe, 
głeboko powcinane;

4 80–100 c5

Acer platanoides 'Columnare' 
klon pospolity 'Columnare' – pokrój 
szerokokolumnowy; drzewo alejowe;

4

160–180 
180–200 
220–240 
400–420 
440–460

c15 
c25 
c30 
c55 
c65

6–8 
6–8 

14–16 
18–20

 
pa 
pa 
pa

Acer platanoides 'Crimson King' 
klon pospolity 'Crimson King' – liście ciemnoczerwone; 4 300–320 c15

Acer platanoides 'Crimson King Globe' 
klon pospolity 'Crimson King Globe' – liście 
ciemnoczerwone; pokrój kulisty;

4 120–140 c20 pa

Acer platanoides 'Crimson Sentry' 
klon pospolity 'Crimson Sentry' – pokrój kolumnowy, 
liście ciemnopurpurowe;

4

120–140 
160–180 
240–260 
280–300

c15 
c10 
c15 
c55 10–12

pa

Acer platanoides 'Dissectum' 
Acer platanoides 'Dissectum' – liście powcinane 
 aż do ogonka liściowego, na wiosnę czerwone, 
później zieleniejące;

4 140–160 c5

Acer platanoides 'Drummondii' 
klon pospolity 'Drummondii' – liście kremowo 
obrzeżone;

4

120–140 
260–280 
300–320 
340–360

c15 
c15 
c30 
c55

8–10 
8–10 pa

Acer platanoides 'Frisine'  
klon pospolity 'Frisine' – liście nieregularnie żółto 
obrzeżone;

4 260–280 c15
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Acer platanoides 'Globosum' 
klon pospolity 'Globosum' – spłaszczona, zwarta korona 
o średnicy 3–4 m;

4
200–220 
200–220 
200–220

c20 
c45 
c43

8–10 
10–12

pa 
pa 
pa

Acer platanoides 'Globosum Select' 
klon pospolity 'Globosum Select' – spłaszczona korona, 
widoczna już u młodych egzemplarzy;

4 140–160 
180–200

c20 
c20

pa 
pa

Acer platanoides 'Golden Globe' 
klon pospolity 'Golden Globe' – regularna, kulista 
korona; liście złotożółte;

4 140–160 
160–180

c20 
c20

pa 
pa

Acer platanoides 'Krupa' 
klon pospolity 'Krupa' – nowa polska odmiana o bardzo 
drobnych liściach i wąskim, kolumnowym pokroju;

4 40–60 c3

Acer platanoides 'Laciniatum' 
klon pospolity 'Laciniatum' – bardzo głęboko powcinane 
liście; klapy pozwijane;

4 100–120 c7,5 pa

Acer platanoides 'Marit'  
klon pospolity 'Marit' – odmiana o niezwykle powolnym 
wzroście; nie daje prawie bocznych odgałęzień; liście 
ciemnozielone, pomarszczone;

4 25–30 
80–100

c10 
c10 pa

Acer platanoides 'Novush' 
klon pospolity 'Novush' – zwarta, karłowa forma;  
liście bardzo drobne (do 4–5 cm długości);

4
40–60 
80–100 
120–140

c5 
c7,5 
c10

 
pa 
pa

Acer platanoides 'Paldiski'  
klon pospolity 'Paldiski' – liście głęboko powcinane; 
wydłużone klapy nadają liściom „szponiasty” kształt;

4 80–100 c5

Acer platanoides 'Princeton Gold' 
klon pospolity 'Princeton Gold' – owalny kształt 
korony; liście złotożółte;

4
260–280 
340–360 
380–400

c15 
c43 
c55

6–8 
8–10

pa 
pa

Acer platanoides 'Purple Globe' 
klon pospolity 'Purple Globe' – liście 
purpurowoczerwone; pokrój kulisty;

4 140–160 
180–200

c20 
c20

pa 
pa

Acer platanoides 'Pyramidale Nanum' 
klon pospolity 'Pyramidale Nanum' – drzewo  
do 4–5 m wys.; pokrój wyprostowany;

4 80–100 c3

Acer platanoides 'Royal Red' 
klon pospolity 'Royal Red' – liście ciemnoczerwone, 
prawie czarne;

4
200–240 
320–340 
440–460

c15 
c55 
c10

8–10 
18–20 pa

Acer platanoides 'Rubrum' 
klon pospolity 'Rubrum' – liście jesienią przebarwiają się 
na czerwono;

4 200–220 c15 pa

Acer platanoides 'Stollii' 
klon pospolity 'Stollii' – liście zniekształcone; czasami 
skrajne klapy zrośnięte, tworzące „kieszeń”;

4 240–260 c20 8–10 pa
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eAcer platanoides 'Tharandt' 
klon pospolity 'Tharandt' obłe, zaokrąglone klapy, liście 
często okrągłe, nieklapowane;

4 340–360 c70 12–14 pa

Acer pseudoplatanus 
klon jawor – występujący naturalnie w Polsce gatunek 
klonu o ładnej, złuszczającej się korze;

4 140–160 c7,5

Acer pseudoplatanus 'Brilliantissimum' 
klon jawor 'Brilliantissimum' – niewielkie drzewo; 
wiosną liście jasnopomarańczowe;

4 140–160 
200–220

c12 
c30 6–8

pa 
pa

Acer pseudoplatanus 'Corstorphinense' 
klon jawor 'Corstorphinense' – wiosną liście złotożółte, 
później zielenieją;

4 80–100 
160–180

c5 
c5

Acer pseudoplatanus 'Esk Sunset'  
klon jawor 'Esk Sunset' – liście biało-różowe, od spodu 
czerwone; wzrost powolny; dorasta do ok. 2 m wys.;

5a
100–120 
120–140 
140–160

c7,5 
c7,5 
c7,5

pa 
pa 
pa

Acer pseudoplatanus 'Leat's Cottage' 
klon jawor 'Leat's Cottage' – liście drobne, 
podczas rozwoju łososioworóżowe, później żółkną; 
wzrost powolny;

5b
120–140 
140–160 
160–180

c12 
c7,5 
c7,5

pa 
pa 
pa

Acer pseudoplatanus 'Leopoldii' 
klon jawor 'Leopoldii' – liście duże, biało-żółto pstre; 4

100–120 
280–300 
340–360

c5 
c30 
c45

6–8 
10–12 pa

Acer pseudoplatanus 'Nizetii' 
klon jawor 'Nizetii' – liście żółto pstre; spód blaszki 
liściowej czerwony;

4 80–100 c5

Acer pseudoplatanus 'Prince Camille de Rohan' 
klon jawor 'Prince Camille de Rohan' – dolna część liścia 
czerwona, górna jasna, biało i żółto upstrzona;

5a 100–120 c5

Acer pseudoplatanus 'Průhonice' 
klon jawor 'Průhonice' – liście duże, wiosną złotożółte; 4 180–200 c12

Acer pseudoplatanus 'Puget Pink' 
klon jawor 'Puget Pink' – liście drobne, różowe wiosną, 
później żółtawe;

5b
100–120 
120–140 
140–160

c7,5 
c12 
c10

pa 
pa 
pa

Acer pseudoplatanus 'Simon-Louis Frères' 
klon jawor 'Simon-Louis Frères' – liście niewielkie,  
biało pstre; wzrost powolny;

4 160–180 c7,5 pa

Acer pseudoplatanus 'Sunshine' 
klon jawor 'Sunshine' – liście drobne, wiosną 
łososiowożółte, później żółtawe;

5b 120–140 c12 pa

Acer pseudoplatanus 'Worley' 
klon jawor 'Worley' – liście na wiosnę złotożółte; 4 160–180 

260–280
c5 

c25 6–8

Acer pseudoplatanus × Acer griseum 
klon jawor × klon strzępiastokory – bardzo rzadki 
mieszaniec międzygatukowy; liście powcinane,  
czerwone od spodu;

5a 120–140 c5 pa
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Acer rubrum 
klon czerwony – drzewo pięknie przebarwiające się 
jesienią na czerwono;

4 120–140 c5

Acer rubrum 'Brandywine' 
klon czerwony 'Brandywine' – pokrój kolumnowy; 
ładny, jesienny kolor liści;

4 160–180 c7,5

Acer rubrum Burgundy Belle 'Magnificent Magenta'  
klon czerwony 'Magnificent Magenta' – pokrój bardzo 
regularny zaokrąglony; piękne, czerwone jesienne 
przebarwienie liści;

4 160–180 c7,5

Acer rubrum 'Candice Ice'  
klon czerwony 'Candice Ice' – liście biało i różowo pstre; 5b 120–140 c7,5 pa

Acer rubrum 'Green Pillar' 
klon czerwony 'Green Pillar' – bardzo wolno rosnąca, 
wąskokolumnowa odmiana;

5a 100–120 c5 pa

Acer rubrum 'October Glory' 
klon czerwony 'October Glory' – pokrój wyprostowany; 
liście jesienią pomarańczowoczerwone;

4 160–180 c7,5

Acer rubrum 'Red Sunset' 
klon czerwony 'Red Sunset' – jedna z najlepszych 
odmian parkowych klonu czerwonego; piękny kolor liści 
na jesieni;

4 160–180 c7,5

Acer rubrum 'Shocking Gold'  
klon czerwony 'Shocking Gold' – liście złotożółte; 5a 120–140 c7,5 pa

Acer rubrum 'Sun Valley' 
klon czerwony 'Sun Valley' – korona owalna; liście 
jesienią ciemnoczerwone;

4 160–180 c7,5

Acer rufinerve 
klon rdzawy – dalekowschodni gatunek ozdobny 
z pięknej, paskowanej kory;

6b
100–120 
200–220 
300–320

c5 
c10 
c30 10–12

Acer saccharinum 
klon srebrzysty – duże, rozłożyste drzewo; srebrnoszara 
spodnia strona blaszki liściowej;

4 180–200 c7,5

Acer saccharinum 'Born's Gracious' 
klon srebrzysty 'Born's Gracious' – blaszka liściowa 
jedynie wzdłuż nerwów głównych;

4 160–180 c7,5

Acer saccharinum 'Laciniatum Wieri' 
klon srebrzysty 'Laciniatum Wieri' – liście strzępiaste; 4 180–200 

320–340
c12 
c30 8–10

Acer saccharum 
klon cukrowy – drzewo z charakterystycznymi, 
długokończystymi liśćmi, przebarwiającymi się jesienią 
na żółto;

5a 160–180 c5

Acer shirasawanum 'Aureum' 
klon Shirasawy 'Aureum' – liście złotożółte, 
wachlarzowate; jeden z najozdobniejszych klonów;

6b
30–40 

80–100 
100–120

c5 
c10 
c12
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eAcer shirasawanum 'Autumn Moon' 
klon Shirasawy 'Autumn Moon' – liście złotożółte, 
 a na końcach pędów pomarańczowe;

6b 80–100 c10

Acer tataricum subsp. ginnala 
klon tatarski podgatunek ginnala – duży krzew; liście 
jesienią jaskrawoczerwone;

3 100–120 c7,5

Acer tegmentosum 
klon zielonokory – kora zielona ze srebrnymi paskami; 
duże, 3-klapowe liście; gatunek bardzo odporny na mróz;

5b 100–120 c5

Acer tegmentosum 'Joe Witt' 
klon zielonokory 'Joe Witt' – odmiana o wyjątkowo 
ozdobnej, srebrzysto paskowanej korze;

5b 60–80 c5

Acer triflorum 
klon trójkwiatowy – rzadko spotykany gatunek 
pochodzący z Mandżurii; liście składają się z 3 listków;

5b 100–120 
160–180

c5 
c5

Acer truncatum 'Shune-nishiki' 
klon ściętolistny 'Shune-nishiki' – liście nieregularnie 
biało upsztrzone;

5b 140–160 c7,5 pa

AESCULUS – KASZTANOWIEC

Aesculus ×arnoldiana  
kasztanowiec Arnolda – rzadko spotykany mieszaniec 
kasztanowca żółtego z kasztanowcem krwistym;

5b 80–100 c5

Aesculus 'Autumn Splendor' 
kasztanowiec 'Autumn Splendor' – piękne, 
pomarańczowe jesienne przebarwienie liści;

5b 80–100 c7,5

Aesculus ×bushii  
kasztanowiec Busha – rzadko spotykany mieszaniec 
o dużych, czerwonych kwiatach zebranych w wydłużone 
kwiatostany; liście duże, ciemnozielone, błyszczące;

6a 100–120 c10

Aesculus ×carnea 'Briotii' 
kasztanowiec czerwony 'Briotii' – jak typ, ale kwiaty 
krwistoczerwone, duże;

6a 140–160 
240–260

c10 
c60 8–10

pa 
pa

Aesculus ×carnea 'Marginata' 
kasztanowiec czerwony 'Marginata' – liście żółto 
obrzeżone; kwiaty różowe;

6a 80–100 c5

Aesculus ×carnea 'Plantierensis' 
kasztanowiec czerwony 'Plantierensis' – kwiaty 
bladoróżowe;

6a 100–120 c7,5

Aesculus chinensis 
kasztanowiec chiński – bardzo rzadko spotykany 
gatunek o dużych, błyszczących liściach i spiczastych 
kwiatostanach z białymi kwiatami; wymaga starannego 
okrycia na zimę;

6b 100–120 c10
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Aesculus +dallimorei  
kasztanowiec Dallimore'a – ciekawostka 
dendrologiczna; rzadko spotykany mieszaniec 
wegetatywny Aesculus flava i Aesculus hippocastanum; 
duże, ozdobne, białe kwiatostany z żółtymi i różowymi 
elementami kwiatów;

6a 120–140 
200–220

c7,5 
c20 6–8

Aesculus 'Digitata' 
kasztanowiec 'Digitata' – wolno rosnąca odmiana; 
 liście nieduże z wąskimi, „palczastymi” listkami;

5b 100–120 
120–140

c5 
c7,5

Aesculus glabra 'April Wine' 
kasztanowiec gładki 'April Wine' – wiosną liście 
buraczkowoczerwone; kwiaty żółte;

5a 100–120 c5

Aesculus glabra 'Autumn Blaze' 
kasztanowiec gładki 'Autumn Blaze' – odmiana ozdobna 
z czerwonego, jesiennego przebarwienia liści;

5a 60–80 c5

Aesculus glabra 'October Red'  
kasztanowiec gładki 'October Red' – odmiana ozdobna 
z czerwonego, jesiennego przebarwienia liści;

5a 80–100 c5

Aesculus ×glaucescens 
kasztanowiec sinawy – niewielkie drzewo; kwiaty 
kremowożółte;

5a 80–100 c5

Aesculus ×hemiacantha 
kasztanowiec pośredni – mieszaniec kasztanowca 
pospolitego z k. japońskim (Aesculus turbinata);

4 80–100 c5

Aesculus ×hybrida 
kasztanowiec mieszańcowy – kwiaty 
pomarańczowoczerwone; duże kwiatostany;  
bardzo rzadki gatunek;

5a 80–100 c5

Aesculus hippocastanum 
kasztanowiec pospolity – rozłożyste drzewo  
do 25 m wys.; liście dłoniasto złożone; kwiaty białe;

4
100–120 
180–200 
320–340

c5 
c15 
c60 16–18

Aesculus hippocastanum 'Baumannii' 
kasztanowiec pospolity 'Baumannii' – kwiaty białe,  
duże, pełne; nie wytwarza owoców;

4 280–300 c60 16–18 pa

Aesculus hippocastanum 'Franek' 
kasztanowiec pospolity 'Franek' – liście żółto upstrzone; 
odmiana znaleziona w naszej szkółce;

4 100–120 c7,5

Aesculus hippocastanum 'Hampton Court Gold' 
kasztanowiec pospolity 'Hamton Court Gold' –  
wiosną liście żółte, później zielenieją; wzrost powolny;

4 60–80 c5

Aesculus hippocastanum 'Memmingeri' 
kasztanowiec pospolity 'Memmingeri' – liście wiosną 
żółte, później biało oprószone;

4 80–100 c5
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eAesculus hippocastanum 'Monstrosa' 
kasztanowiec pospolity 'Monstrosa' – niski, bardzo 
karłowy krzew, dorastający do 1,2 m wys.; pędy 
poskręcane i staśmione;

5b 40–60 
80–100

c5 
c10 pa

Aesculus hippocastanum 'Schuch' 
kasztanowiec pospolity 'Schuch' – liście nieregularnie 
biało pstre;

4 120–140 c10 pa

Aesculus hippocastanum 'Wisselink' 
kasztanowiec pospolity 'Wisselink' – wiosną liście 
kremowożółte, później zielone, biało przyprószone;

4 80–100 c5

Aesculus 'Laciniata' 
kasztanowiec 'Laciniata' – liście bardzo nieregularne, 
powcinane, częściowo ograniczone do nerwu głównego;

5a 80–100 
120–140

c5 
c12

Aesculus ×marylandica 
kasztanowiec marylandzki – mieszaniec Aesculus flava 
z Aesculus glabra;

5a 100–120 c7,5

Aesculus ×mutabilis 'Induta' 
kasztanowiec zmienny 'Induta' – duży krzew; kwiaty 
różowo – żółte;

5b 60–80 c5

Aesculus ×mutabilis 'Penduliflora' 
kasztanowiec zmienny 'Penduliflora' – kwiaty 
różowo-żółte; jedyny kasztanowiec o przewisających 
kwiatostanach;

5b 100–120 c5

Aesculus ×neglecta 'Autumn Fire' 
kasztanowiec plamisty 'Autumn Fire' – piękne, 
pomarańczowe jesienne przebarwienie liści;

5b 60–80 c5

Aesculus ×neglecta 'Erythroblastos' 
kasztanowiec plamisty 'Erythroblastos' – młode liście 
karminoworóżowe, później żółtawe;

5b 60–80 c5

Aesculus parviflora 
kasztanowiec drobnokwiatowy – bardzo ozdobny 
krzew do 2–3 m wysokości i 10 m średnicy; białe kwiaty 
zebrane w wydłużone kwiatostany;

5b 60–80 c5

Aesculus pavia var. discolor 
kasztanowiec krwisty odm. różnobarwna – pokrój 
krzewiasty, zwarty; kwiaty żółto – różowe;

6a 100–120 c15 pa

Aesculus pavia 'Humilis' 
kasztanowiec krwisty 'Humilis' – pokrój krzewiasty; 
kwiatostany wąskie, krwistoczerwone;

6a 60–80 c5

Aesculus pavia 'Koehnei' 
kasztanowiec krwisty 'Koehnei' – zwarty, kopulasty 
pokrój; kwiaty dwubarwne, żółto-różowe;

6a 120–140 c15 pa

Aesculus pavia 'Purple Spring' 
kasztanowiec krwisty 'Purple Spring' – wiosną liście 
purpurowoczerwone; kwiaty żółto-różowe;

6a 100–120 c10 pa
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Aesculus pavia 'Rosea Nana' 
kasztanowiec krwisty 'Rosea Nana' – pokrój krzewiasty, 
zwarty; kwiaty żółto-różowe;

6a 140–160 c12 pa

ALNUS – OLCHA

Alnus glutinosa 'Aurea' 
olcha czarna 'Aurea' – liście żółte, błyszczące; 3 80–100 

100–120
c5 

c7,5 pa

Alnus glutinosa 'Fastigiata' 
olcha czarna 'Fastigiata' – najwęższa odmiana olchy 
czarnej, o wysmukłej, kolumnowej koronie;

3 100–120 c5

Alnus glutinosa 'Greenwood' 
olcha czarna 'Greenwood' – pędy i liście powyginane; 3 100–120 

220–240
c5 

c20

Alnus glutinosa 'Imperialis' 
olcha czarna 'Imperialis' – liście głęboko powcinane; 
drzewo tworzy niezwykle oryginalną, ażurową koronę;

5a
100–120 
200–220 
340–360

c5 
c15 
c43 8–10

Alnus glutinosa 'Incisa' 
olcha czarna 'Incisa' – liście drobne, powyginane, 
delikatnie powcinane;

3 100–120 
220–240

c5 
c12 6–8

Alnus glutinosa 'Laciniata' 
olcha czarna 'Laciniata' – liście powcinane; 3 100–120 c5

Alnus glutinosa 'Luszyn' 
olcha czarna 'Luszyn' – pokrój szeroko kolumnowy; 3 140–160 c5

Alnus glutinosa 'Rubrinervia' 
olcha czarna 'Rubrinervia' – liście ciemnozielone 
z czerwonymi nerwami i ogonkami;

3 80–100 c5

Alnus incana 'Foliis Aureomarginatis' 
olcha szara 'Foliis Aureomarginatis' – liście żółto 
obrzeżone;

3 80–100 
280–300

c5 
c15

Alnus incana 'Monstrosa' 
olcha szara 'Monstrosa' – krzew dorastający do 2 m wys.; 
pędy staśmione;

5a 60–80 
180–200

c5 
c15

Alnus incana 'Pendula' 
olcha szara 'Pendula' – forma zwisła; 3 80–100 c5

Alnus incana 'Razzmatazz' 
olcha szara 'Razzmatazz' – liście nieregularnie żółto 
obrzeżone;

3 80–100 c5

Alnus ×spaethii 
olcha Spaetha – liście duże, wydłużone, ciemnozielone; 
ozdobne, bardzo długie kwiatostany męskie;

6a 100–120 c5

Alnus viridis 
olcha zielona – wysoki krzew, który można stosować 
m.in. do umocniania skarp;

2 100–120 c5
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Amelanchier alnifolia 'Krasnojarskaja'  
świdośliwa olcholistna 'Krasnojarskaja' –  
owoce gruszkowate średniego rozmiaru, słodkie; 
odmiana wczesna;

5a 60–80 c5

Amelanchier alnifolia 'Sleyt'  
świdośliwa olcholistna 'Sleyt' – owoce duże,  
wydłużone, słodkie; odmiana wczesna;

5a 60–80 c5

Amelanchier alnifolia 'Obelisk' PBR 

świdośliwa olcholistna 'Obelisk' – pokrój 
wąskokolumnowy;

5a 80–100 c5

Amelanchier arborea 'Robin Hill' 
świdośliwa drzewiasta 'Robin Hill' – kwiaty w pąkach 
zaróżowione, po otwarciu białe; ładny, regularny pokrój;

5a 80–100 c5

Amelanchier canadensis Rainbow Pillar 
'Glennform' 
świdośliwa kanadyjska Rainbow Pillar – pokrój 
szerokokolumnowy; piękny czerwonopomarańczowy 
jesienny kolor liści;

5a 80–100 c5

Amelanchier lamarckii 
świdośliwa Lamarcka – krzew do 4–5 m wys.; kwitnie 
obficie na biało; cenna roślina żywopłotowa;

5a
60–80 

220–240 
260–280

c5 
c65 
c130

 
 

Amelanchier laevis 'Ballerina' 
świdośliwa gładka 'Ballerina' – nieduże drzewo, kwitnące 
wiosną bardzo obficie na biało; liczne, ciemnoczerwone 
owoce;

5a

80–100 
100–120 
120–140 
140–160

c5 
c7,5 
c7,5 
c7,5

 
pa 
pa 
pa

Amelanchier rotundifolia 'Edelweiss' 
świdośliwa okrągłolistna 'Edelweiss' – wysoki krzew; 
kwiaty duże, białe; kwitnie bardzo obficie; liście 
srebrzystoszare;

5a 80–100 c5

×AMELASORBUS – ŚWIDOJARZĄB

×Amelasorbus jackii 
świdojarząb Jacka – bardzo rzadki mieszaniec 
międzyrodzajowy; owoce małe, czerwone;

4 140–160 c7,5 pa

×Amelasorbus 'Raciborskiana' 
świdojarząb 'Raciborskiana' – bardzo rzadki  
mieszaniec międzyrodzajowy, otrzymany w Polsce 
w latach 30. xx wieku;

4 60–80 
120–140

c5 
c5

 

ARALIA – ARALIA, DZIĘGŁAWA

Aralia elata 
aralia japońska – wysoki krzew lub małe drzewo; pędy 
pokryte mocnymi kolcami;

5b 40–60 c5
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ARONIA – ARONIA

Aronia arbutifolia 
aronia czerwona – duży krzew, liście błyszczące,  
owoce czerwone;

5a 60–80 c5

Aronia arbutifolia 'Brilliant'  
aronia czerwona 'Brilliant' – obficie owocująca odmiana 
o pięknie przebarwiających się jesienią liściach;

5a 120–140 c7,5 pa

Aronia melanocarpa 'Hugin' 
aronia czarna 'Hugin' – zwarty, niski krzew dorastający 
do 1 m wys.; piękne jesienne przebarwienie liści;

5a
40–60 
60–80 

120–140

c2 
c5 

c7,5
pa

Aronia ×prunifolia 'Aron'   
aronia śliwolistna 'Aron' – bardzo plenna 
 odmiana owocowa;

5a
40–60 
60–80 

120–140

c3 
c5 

c7,5
pa

Aronia ×prunifolia 'Viking' 
aronia śliwolistna 'Viking' – popularna, bardzo plenna 
odmiana owocowa;

5a 120–140 c7,5 pa

ASIMINA – URODLIN

Asimina triloba   
urodlin trójłatkowy – oryginalna roślina o jadalnych 
owocach; ciekawe, brązowoburaczkowe kwiaty;

6b 80–100 c5

BERBERIS – BERBERYS

Berberis ×ottawensis 'Auricoma' 
berberys ottawski 'Auricoma' – krzew do 2 m wys.;  
liście purpurowoczerwone, wydłużone;

5a 40–60 c3

Berberis ×ottawensis 'Superba' 
berberys ottawski 'Superba' – duży, szybko rosnący, 
czerwonolistny krzew;

5a 40–60 c3

Berberis thunbergii  
berberys Thunberga – krzew do 1,5 m wys.;  
liście zielone, błyszczące;

5a 30–40 c3

Berberis thunbergii 'Admiration' PBR 

berberys Thunberga 'Admiration' – karłowy krzew;  
liście jasnoczerwone z żółtą obwódką;

5a 20–25 c2

Berberis thunbergii 'Atropurpurea' 
berberys Thunberga 'Atropurpurea' – krzew  
do 1,5 m wys.; liście purpurowoczerwone;

5a 30–40 
40–60

c3 
c7,5

Berberis thunbergii 'Atropurpurea Nana' 
berberys Thunberga 'Atropurpurea Nana' – karłowa, 
czerwonolistna odmiana;

5a 20–25 c2

Berberis thunbergii 'Aurea' 
berberys Thunberga 'Aurea' – liście złotożółte; 5a 20–25 c2

Berberis thunbergii 'Bagatelle' 
berberys Thunberga 'Bagatelle' – bardzo zwarta,  
karłowa, czerwonolistna odmiana;

5a 15–20 c2
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berberys Thunberga 'Concorde' – półkulisty krzew 
osiągający 0,5 m wys.; liście fioletowopurpurowe;

5a 15–20 
20–25

c2 
c3

Berberis thunbergii 'Coral' 
berberys Thunberga 'Coral' – pokrój zwarty, kulisty; 
liście czerwone z żółtą obwódką;

5a 20–25 c3

Berberis thunbergii 'Diabolicum' 
berberys Thunberga 'Diabolicum' – liście żółte, 
najczęściej z czerwoną obwódką; końcówki  
pędów czerwone;

5a 20–30 c3

Berberis thunbergii 'Erecta' 
berberys Thunberga 'Erecta' – odmiana o kolumnowym 
pokroju; liście jasnozielone;

5a 30–40 c3

Berberis thunbergii 'Fireball' PBR 

berberys Thunberga 'Fireball' – zwarty, kulisty pokrój; 
liście pomarańczowe;

5a 15–20 c3

Berberis thunbergii 'Goldalita' 
berberys Thunberga 'Goldalita' – karłowa, żółtolistna 
forma;

5a 15–20 c2

Berberis thunbergii 'Golden Carpet' 
berberys Thunberga 'Golden Carpet' – rozłożysty krzew 
do 1 m wys.; liście złotożółte;

5a 25–30 c2

Berberis thunbergii 'Golden Dream' PBR 

berberys Thunberga 'Golden Dream' – liście bardzo 
drobne, cytrynowożółte;

5a 30–40 c3

Berberis thunbergii 'Golden Ring' 
berberys Thunberga 'Golden Ring' – liście z żółtą 
obwódką; bardzo ładny, purpurowy kolor liści;

5a 25–30 c3

Berberis thunbergii 'Green Carpet' 
berberys Thunberga 'Green Carpet' – krzew do 1 m wys.; 
rozrastający się na szerokość;

5a 25–30 c2

Berberis thunbergii 'Harlequin' 
berberys Thunberga 'Harlequin' – odmiana 
czerwonolistna, nakrapiana biało i różowo;

5a 20–30 
40–60

c3 
c5

Berberis thunbergii 'Helmond Pillar' 
berberys Thunberga 'Helmond Pillar' – odmiana 
kolumnowa; liście ciemnoczerwone;

5a 20–30 c3

Berberis thunbergii 'Joanna' 
berberys Thunberga 'Joanna' – nowa odmiana 
wyhodowana w naszej szkółce; pokrój ścielący się; 
 liście biało nakrapiane;

5a 20–30 c3

Berberis thunbergii 'Kobold' 
berberys Thunberga 'Kobold' – bardzo zwarta, 
karłowa odmiana; liście zielone;

5a 15–20 c2
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Berberis thunbergii 'Maria' PBR 

berberys Thunberga 'Maria' – pokrój kolumnowy; 
liście złotożółte, nieulegające poparzeniom słonecznym;

5a 30–40 c3

Berberis thunbergii 'Orange Dream' PBR 

berberys Thunberga 'Orange Dream' – liście bardzo 
drobne, pomarańczowoczerwone

5a 30–40 c3

Berberis thunbergii 'Orange Rocket' PBR 

berberys Thunberga 'Orange Rocket' – pokrój 
kolumnowy; liście pomarańczowoczerwone;

5a 30–40 c3

Berberis thunbergii 'Orange Torch' PBR 

berberys Thunberga 'Orange Torch' – pokrój 
kolumnowy; żółte liście na młodych przyrostach  
pięknie kontrastują z pomarańczowymi liśćmi 
na starszych pędach;

5a 30–40 c3

Berberis thunbergii 'Pink Attraction' 
berberys Thunberga 'Pink Attraction' – liście gęsto,  
biało nakrapiane;

5a 20–30 c2

Berberis thunbergii 'Powwow' 
berberys Thunberga 'Powwow' – liście na wiosnę żółte, 
później zielone, biało nakrapiane; pokrój kolumnowy;

5a 30–40 c3

Berberis thunbergii 'Red Carpet' 
berberys Thunberga 'Red Carpet' – rozłożysty krzew 
do 1 m wys.; liście jasnoczerwone;

5a 25–30 c2

Berberis thunbergii 'Red Chief ' 
berberys Thunberga 'Red Chief ' – purpurowoczerwone, 
wąskie liście; pokrój rozłożysty;

5a 25–30 c3

Berberis thunbergii 'Red Dream' PBR 

berberys Thunberga 'Red Dream' – liście bardzo 
 drobne, ciemnoczerwone;

5a 30–40 c3

Berberis thunbergii 'Red Pillar' 
berberys Thunberga 'Red Pillar' – liście czerwone; 
pokrój kolumnowy;

5a 30–40 c3

Berberis thunbergii 'Red Rocket' 
berberys Thunberga 'Red Rocket' – odmiana 
czerwonolistna; pokrój kolumnowy;

5a 30–40 c3

Berberis thunbergii 'Red Torch' PBR 

berberys Thunberga 'Red Torch' – pokrój 
wąskokolumnowy; liście błyszczące, ciemnopurpurowe;

5a 30–40 c3

Berberis thunbergii 'Rose Glow' 
berberys Thunberga 'Rose Glow' – liście purpurowe 
z różowymi przebarwieniami;

5a 30–40 c3

Berberis thunbergii 'Rosy Rocket' 
berberys Thunberga 'Rosy Rocket' – pokrój 
 kolumnowy; liście czerwone z jasnymi plamkami;

5a 30–40 c3
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berberys Thunberga 'Ruby Star' – pokrój karłowy, 
kulisty; liście czerwone;

5a 30–40 c3

Berberis thunbergii 'Silver Pillar' PBR 

berberys Thunberga 'Silver Rocket' – pokrój 
kolumnowy; liście zielone, biało nakrapiane;

5a 30–40 c3

Berberis thunbergii 'Starburst' PBR  

berberys Thunberga 'Starburst' – niski, ścielący się 
krzew; liście intensywnie biało nakrapiane;

5a 30–40 c3

Berberis thunbergii 'Summer Chocolate' PBR  
berberys Thunberga 'Summer Chocolate' – 
 liście ciemnopurpurowe; pokrój kolumnowy; 

5a 20–25 c3

Berberis thunbergii 'Summer Sunset' PBR  
berberys Thunberga 'Summer Sunset' – wolno 
rosnąca odmiana o kolumnowym pokroju; liście żółte 
z pomarańczowymi przebarwieniami;

5a 20–25 c3

Berberis thunbergii 'Tiny Gold' PBR 

berberys Thunberga 'Tiny Gold' – miniaturowa,  
zwarta forma; liście złotożółte;

5a 15–20 
20–25

c2 
c3

BETULA – BRZOZA

Betula albosinensis 'Fascination'  
brzoza białochińska 'Fascination' – nieduże drzewo;  
kora łuszcząca się, kremowo-różowa;

6a 80–100 c5

Betula alleghaniensis 
brzoza żółta – szarobrązowa kora, łuszcząca się okrężnie 
cienkimi strzępkami;

4 120–140 
220–240

c5 
c10

Betula 'Crimson Frost' 
brzoza 'Crimson Frost' – liście ciemnopurpurowe; 
piękna, biała, łuszcząca się kora;

2 80–100 c5

Betula 'Hoseri' 
brzoza 'Hoseri' – wysokie drzewo o wydłużonych 
liściach; charakterystycznie pachnąca brązowa kora;

4 100–120 c5

Betula humilis 
brzoza niska – krzew dorastający do 2 m wys.; liście 
zaokrąglone;

3 40–60 c5

Betula medwediewii 
brzoza Medwediewa – wysoki krzew; liście duże, 
błyszczące; pokrój wyprostowany;

6a 80–100 c5

Betula nana 
brzoza karłowata – roślina okrywowa dorastająca do 
0,5 m wys.; liście bardzo drobne, okrągłe, ząbkowane;

1 120–140 c5 pa

Betula nana 'Golden Treasure' PBR 

brzoza karłowata 'Golden Treasure' – liście złocistożółte; 
doskonała roślina okrywowa o wyjątkowo wysokiej 
odporności na mróz;

1 30–35 c3
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Betula nigra 'Summer Cascade' PBR 

brzoza czarna 'Summer Cascade' – pokrój płaczący; 5a 200–220 c60 8–10

Betula pendula 
brzoza brodawkowata – typowa polska brzoza o pięknej, 
biało-czarnej korze;

2

140–160 
160–180 
340–360 
220–240 
340–360

c5 
c7,5 
c43 
c30 
c43

8–10 
  

Betula pendula 'Crispa' 
brzoza brodawkowata 'Crispa' – liście postrzępione; 2 120–140 

160–180
c5 

c10

Betula pendula 'Fastigiata' 
brzoza brodawkowata 'Fastigiata' – forma kolumnowa; 2 120–140 c5

Betula pendula 'Golden Beauty' 
brzoza brodawkowata 'Golden Beauty' – liście 
złotożółte, błyszczące;

2 180–200 c10

Betula pendula 'Golden Obelisk'  
brzoza brodawkowata 'Golden Obelisk' – liście 
złotożółte; pokrój kolumnowy;

2 100–120 c5

Betula pendula 'Gracilis' 
brzoza brodawkowata 'Gracilis' – forma zwisła 
o postrzępionych liściach;

2 120–140 
140–160

c10 
c10

pa 
pa

Betula pendula Magical Globe 'Globe' PBR 

brzoza brodawkowata Magical Globe – karłowa 
odmiana o bardzo zwartej, kulistej koronie; polecana 
do uprawy w donicach;

2 100–120 c5 pa

Betula pendula 'Obelisk' 
brzoza brodawkowata 'Obelisk' – bardzo wąski, 
kolumnowy pokrój;

2 80–100 c5

Betula pendula 'Pendula' 
brzoza brodawkowata 'Pendula' – stara, polska odmiana 
hodowli Feliksa Rożyńskiego; pokrój płaczący, 
ale drzewo wyższe niż u popularnej odmiany 'Youngii';

2 100–120 c5

Betula pendula 'Purpurea' 
brzoza brodawkowata 'Purpurea' – 
 liście ciemnopurpurowe;

2 100–120 
300–320

c5 
c30 6–8

Betula pendula 'Schneverdinger Goldbirke'  
brzoza brodawkowata 'Schneverdinger Goldbirke' – 
liście złotożółte, matowe;

2 100–120 
340–360

c5 
c43 6–8

Betula pendula 'Spider Alley' PBR  

brzoza brodawkowata 'Spider Alley' – pędy spiralnie 
poskręcane; liście delikatnie karbowane; odmiana 
szczególnie ozdobna zimą;

2
60–80 

100–120 
280–300

c5 
c10 
c60

pa 

Betula pendula 'Tristis' 
brzoza brodawkowata 'Tristis' – duże drzewo 
o malowniczym, płaczącym pokroju;

2 80–100 
200–220

c5 
c7,5



– 29 –

dr
ze

w
a 

i k
rz

ew
y 

li
śc

ia
st

e

Betula pendula 'Youngii' 
brzoza brodawkowata 'Youngii' – forma zwisła; 2

120–140 
140–160 
200–220 
300–320 
200–220 
200–220

c5 
c5 

c45 
c65 

c120 
c230

8–10 
14–16 
20–22 
26–28

pa 
pa 
pa 
pa 
pa 
pa

Betula pendula 'Youngii' – 
podkładka Betula utilis 'Doorenbos' 
brzoza brodawkowata 'Youngii' – forma zwisła;

2 200–220 c45 6–8 pa

Betula pendula 'Zöld Szakáll'  
brzoza brodawkowata 'Zöld Szakáll' – karłowa, wolno 
rosnąca odmiana o parasolowatym pokroju;

2 120–140 c5 pa

Betula pendula 'Zwitsers Glorie' 
brzoza brodawkowata 'Zwitsers Glorie' – bardzo 
regularna korona; wzrost silny;

2 140–160 c5

Betula pubescens 'Yellow Wings' 
brzoza omszona 'Yellow Wings' – liście omszone, 
cytrynowożółte;

2 100–120 c5

Betula Royal Frost 'Penci-2' 
brzoza Royal Frost – liście duże, błyszczące, 
purpurowoczerwone; biała, łuszcząca się kora;

2 100–120 c5

Betula Sentinelle d'Argent 'Minsent' 
brzoza Sentinelle d'Argent – śnieżnobiała kora; 
pokrój kolumnowy;

5b 100–120 c5

Betula 'Trost's Dwarf ' 
brzoza 'Trost's Dwarf ' – karłowa forma; blaszka liściowa 
zredukowana do samych nerwów;

5a 30–35 c3

Betula utilis 'Doorenbos' (Betula jacquemontii) 
brzoza pożyteczna 'Doorenbos' – duże, błyszczące liście; 
przepiękna, biała kora;

5b

100–120 
200–220 
280–300 
300–320 
260–280

c5 
c7,5 
c30 
c45 
c43

6–8 
8–10 

Betula utilis 'Grayswood Ghost' 
brzoza pożyteczna 'Grayswood Ghost' – 
 śnieżnobiała, gładka kora;

6a 80–100 c5

Betula utilis 'Long Trunk'  
brzoza pożyteczna 'Long Trunk' – forma zwisła;  
duże, błyszczące liście; śnieżnobiała kora;

5a
100–120 
240–260 
300–320

c5 
c20 
c60

6–8 
10–12 pa

Betula utilis 'Silver Shadow' 
brzoza pożyteczna 'Silver Shadow' – śnieżnobiała, 
 gładka kora;

6a 120–140 
200–220 

c5 
c10
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Betula 'Veruna' 
brzoza 'Veruna' – mieszaniec brzozy brodawkowatej 
z brzozą karłowatą;

2 80–100 c5 pa

Betula 'White Light'  
brzoza 'White Light' – wzrost szybki; śnieżnobiała kora; 5b 80–100 

200–220
c5 
c15

 

BUDDLEJA – BUDLEJA, OMŻYN

Buddleja alternifolia Unique 'pmoore12' PBR  
budleja skrętolistna Unique – zwarta odmiana; kwitnie 
bardzo obficie i długo – od lipca do października; liście 
srebrzystoszare;

6a 40–60 c5

Buddleja 'Bicolor' 
budleja 'Bicolor' – kwiaty różowe i pomarańczowe 
w jednym kwiatostanie;

6b 40–60 c3

Buddleja davidii Adonis Blue 'Adokeep' PBR  

budleja Davida Adonis Blue – niska, zwarta odmiana; 
kwiaty niebieskofioletowe; szcególnie polecana do 
sadzenia w donicach;

6b 60–80 c5

Buddleja davidii 'Black Knight' 
budleja Davida 'Black Knight' – kwiaty czarnofioletowe; 6b 40–60 c3

Buddleja davidii 'Fascinating' 
budleja Davida 'Fascinating' – kwiaty różowe; 6b 40–60 c3

Buddleja davidii 'Ile de France' 
budleja Davida 'Ile de France' – kwiaty fioletowe; 6b 40–60 c3

Buddleja davidii 'Miss Ruby' PBR  
budleja Davida 'Miss Ruby' – zwarta odmiana osiągająca 
1,5 m wys.; kwiaty intensywnie ciemnoróżowe;

6b 40–60
c5 

Buddleja davidii Moonshine 'Buddma' PBR 

budleja Davida Moonshine – odmiana 
 o żółtych liściach ładnie kontrastujących 
z ciemnoróżowymi kwiatami;

6b 40–60 c3

Buddleja davidii 'Pink Delight' 
budleja Davida 'Pink Delight' – kwiatostany duże, 
jasnoróżowe;

6b 40–60 c3

Buddleja davidii Reve De Papillon Blue 'Minpap 3' 
budleja Davida Reve De Papillon Blue –  
kwiaty niebieskie; kwiatostany do 0,5 m długości;

6b 60–80 c5

Buddleja davidii Reve De Papillon 
Lavender 'Bosjerry' PBR  
budleja Davida Reve De Papillon Lavender – 
kwiatostany bardzo duże, lawendowoniebieskie;

6b 60–80 c5

Buddleja davidii Reve De Papillon 
Pink 'Minpap' 
budleja Davida Reve De Papillon Pink –  
kwiaty różowe; kwiatostany do 0,5 m długości;

6b 60–80 c5
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eBuddleja davidii Reve De Papillon 
Red 'Boscranz' PBR  
budleja Davida Reve De Papillon Red –  
kwiaty czerwone zebrane w okazałe kwiatostany;

6b 60–80 c5

Buddleja davidii 'Royal Red' 
budleja Davida 'Royal Red' – kwiaty 
purpurowoczerwone;

6b 40–60 c3

Buddleja davidii 'White Profusion' 
budleja Davida 'White Profusion' – kwiaty białe; 6b 40–60 c3

Buddleja 'Silver Anniversary' 
budleja 'Silver Anniversary' – niski, karłowy krzew;  
liście srebrzystoszare; kwiaty białe;

7a 40–60 c3

BUXUS – BUKSZPAN

Buxus 'Green Mountain'  
bukszpan 'Green Mountain' – odmiana 
o wyprostowanym, stożkowatym pokroju;  
zimą nie brązowieje;

6b 20–25 c3

Buxus microphylla 'Faulkner' 
bukszpan drobnolistny 'Faulkner' – zimozielony, gęsty 
krzew o regularnym kulistym pokroju; osiąga 1 m wys.; 

6b 20–25 c3

Buxus microphylla 'National'  
bukszpan drobnolistny 'National' – japońska  
odmiana odznaczająca się szybkim wzrostem 
i wzniesionym pokrojem;

6b 20–25 c3

Buxus microphylla 'Winter Gem'  
bukszpan drobnolistny 'Winter Gem' – odmiana 
o regularnym, płaskokulistym pokroju; zimą liście 
przebarwiają się na żółtobrązowy kolor, na wiosnę 
szybko zielenieją;

6b 20–25 c3

Buxus sempervirens 
bukszpan wieczniezielony – gęsty, zimozielony krzew; 
idealny na strzyżone żywopłoty;

6b 25–30 c2

Buxus sempervirens 'Elegans'  
bukszpan wieczniezielony 'Elegans' – liście biało 
obrzeżone;

6b 20–25 c3

Buxus sempervirens 'Glauca'  
bukszpan wieczniezielony 'Glauca' – liście 
szaroniebieskawe;

6b 20–25 c3

Buxus sempervirens 'King Midas'  
bukszpan wieczniezielony 'King Midas' – liście 
złotożółte; pokrój regularny, kulisty;

6b 20–25 c2

Buxus sempervirens 'Salicifolia'  
bukszpan wieczniezielony 'Salicifolia' – liście  
wydłużone, lancetowate; pokrój krzewu luźny;

6b 20–25 c3
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CALLICARPA – PIĘKNOTKA

Callicarpa bodinieri 'Imperial Pearl' 
pięknotka Bodiniera 'Imperial Pearl' – nowa, niezwykle 
obficie owocująca odmiana; owoce jaskraworóżowe;

6b 60–80 c5

Callicarpa bodinieri 'Profusion' 
pięknotka Bodiniera 'Profusion' – niezwykle ozdobny 
krzew ze względu na piękne, jaskraworóżowe owoce;

6b 60–80 c5

CALYCANTHUS – KIELICHOWIEC

Calycanthus chinensis (syn. Sinocalycanthus chinensis) 
kielichowiec chiński – odkryty dopiero w latach 
sześćdziesiątych xx wieku krzew o egzotycznym 
wyglądzie; ozdobny z dużych białych kwiatów 
i skórzastych, błyszczących liści;

6a 60–80 c5

Calycanthus floridus 
kielichowiec wonny – krzew do 1,5 m wys.; kwiaty 
czerwonobrązowe, pachnące octem lub truskawkami;

6b 40–60 c5

Calycanthus floridus 'Athens'  
kielichowiec wonny 'Athens' – odmiana o zielonożółtych 
kwiatach;

6b 50–60 c7,5

Calycanthus 'Aphrodite' 
kielichowiec 'Aphrodite' – kwiaty bardzo duże, 
purpurowoczerwone, przypominające kształtem 
kwiaty magnolii;

6a 100–120 c15

Calycanthus 'Hartlage Wine' 
kielichowiec 'Hartlage Wine' – kwiaty duże, 
purpurowoczerwone;

6a 40–60 
80–100

c5 
c10

Calycanthus 'Venus' 
kielichowiec 'Venus' – kwiaty duże, białe, 
z czerwieniejącym środkiem; 

6a 40–60 
80–100

c5 
c10

Calycanthus 'White Dress' 
kielichowiec 'White Dress' – nowa odmiana ozdobna 
z czystobiałych kwiatów;

6a 60–80 c5

CARAGANA – KARAGANA

Caragana arborescens 'Lorbergii' 
karagana syberyjska 'Lorbergii' – liście zredukowane 
prawie do samych nerwów;

2 120–140 c12 pa

Caragana arborescens 'Pendula' 
karagana syberyjska 'Pendula' – forma zwisająca; 2 160 c12 pa

Caragana arborescens 'Walker' 
karagana syberyjska 'Walker' – forma zwisająca; liście 
zredukowane prawie do samych nerwów;

2 120 
160 

c12 
c15

pa 
pa
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eCaragana jubata 
karagana grzywiasta – krzew o niezwykłym wyglądzie 
z niewieloma grubymi pędami pokrytymi kosmatym 
kutnerem;

3 120–140 c15 pa

CARPINUS – GRAB

Carpinus betulus 
grab pospolity – duże drzewo; nadaje się  
na cięte szpalery;

5a

40–60 
140–160 
180–200 
220–240 
280–300

c3 
c7,5 
c15 
c25 
c60

8–10 
14–16 pa 

Carpinus betulus 'Columnaris' 
grab pospolity 'Columnaris' – bardzo wolno rosnąca, 
szerokokolumnowa odmiana;

5a 30–40 c3

Carpinus betulus 'Fastigiata' 
grab pospolity 'Fastigiata' – forma stożkowata; 5a

160–180 
180–200 
300–320 
320–340

c7,5 
c10 
c43 
c60

8–10 
10–12

Carpinus betulus 'Foliis Argenteovariegatis Pendula' 
grab pospolity 'Foliis Argenteovariegatis Pendula' –  
liście biało pstre; pokrój płaczący;

5a

60–80 
140–160 
160–180 
200–220

c5 
c7,5 
c7,5 
c10

pa 
 

pa

Carpinus betulus 'Globus' 
grab pospolity 'Globus' – zwarte, wolno rosnące drzewo; 
pokrój jajowatokulisty;

5a 40–60 c5

Carpinus betulus 'Lucas'  
grab pospolity 'Lucas' – odmiana wąskokolumnowa; 
wzrost silny;

5a 140–160 
160–180

c5 
c7,5

Carpinus betulus 'Monumentalis' 
grab pospolity 'Monumentalis' – bardzo wolno rosnąca, 
kolumnowa forma;

5a 40–50 c5

Carpinus betulus 'Orange Retz' PBR   
grab pospolity 'Orange Retz' – odmiana o czerwonym 
jesiennym przebarwieniu liści;

5a 40–50 c5

Carpinus betulus 'Pendula' 
grab pospolity 'Pendula' – forma płacząca; 5a 120–140 

180–200
c12 
c20

pa 
pa

Carpinus betulus 'Pinocchio' 
grab pospolity 'Lucas' – odmiana wąskokolumnowa; 5a 80–100 c5

Carpinus betulus 'Purpurea' 
grab pospolity 'Purpurea' – młode liście 
czerwonopurpurowe;

5a 40–60 c3

Carpinus betulus 'Quercifolia' 
grab pospolity 'Quercifolia' – odmiana o powcinanych 
liściach, przypominających liście dębu;

5a 40–60 c3
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Carpinus cordata  
grab sercowaty – rzadko spotykany gatunek  
pochodzący z Japonii;

5a 40–60 c3

Carpinus japonica 
grab japoński – duże drzewo; bardzo oryginalne liście 
z wciśniętymi nerwami; piękny kolor jesienny;  
ozdobne owocostany;

5a 160–180 c10

CARYOPTERIS – BARBULA

Caryopteris ×clandonensis Good as Gold 
'Novacargol'   
barbula klandońska Good as Gold – liście  
złotożółte; kwiaty niebieskie;

6b 30–40 c3

Caryopteris ×clandonensis 'Heavenly Blue' 
barbula klandońska 'Heavenly Blue' – pachnący krzew 
do 1 m wys.; liczne, niebieskie kwiatostany pojawiają się 
jesienią;

6b 25–30 
30–40

c2 
c3

Caryopteris ×clandonensis Sterling 
Silver 'Lissilv' PBR   
barbula klandońska Sterling Silver – liście 
srebrzystoszare; kwiaty niebieskie;

6b 30–40 c3

Caryopteris ×clandonensis 'Summer Sorbet' PBR 

barbula klandońska 'Summer Sorbet' – liście żółto 
obrzeżone; kwiaty niebieskie;

6b 25–30 
30–40

c2 
c3

CASTANEA – KASZTAN

Castanea sativa 
kasztan jadalny – atrakcyjne, wysokie drzewo; 
 owoce jadalne;

6b 140–160 c10

Castanea sativa 'Albomarginata' 
kasztan jadalny 'Albomarginata' – liście nieregularnie 
biało obrzeżone;

6b 120–140 
160–180

c7,5 
c20 6–8

pa 
pa

Castanea sativa 'Aspleniifolia' 
kasztan jadalny 'Aspleniifolia' – liście długie, wąskie, 
nieregularnie postrzępione;

6b 100–120 c10 pa

CATALPA – KATALPA, SURMIA

Catalpa bignonioides 'Aurea' 
surmia bignoniowata 'Aurea' – odmiana o dużych, 
żółtych liściach;

6a

100–120 
140–160 
160–180 
200–220

c7,5 
c20 
c30 
c30

6–8 
6–8

pa 
pa 
pa

Catalpa bignonioides 'Koehnei' 
surmia bignoniowata 'Koehnei' – liście szeroko  
żółto obrzeżone;

6a
100–120 
100–120 
140–160

c5 
c15 
c15

pa 
pa

Catalpa bignonioides 'Nana' 
surmia bignoniowata 'Nana' – forma karłowa; 6a 220 c30 8–10 pa
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eCatalpa ×erubescens 'Purpurea' 
surmia pośrednia 'Purpurea' – liście na młodych 
przyrostach purpurowoczerwone;

6a 120–140 c15 pa

Catalpa fargesii f. duclouxii 
surmia Fargesa forma Duclouxa – rzadko spotykana 
surmia o dużych, różowych kwiatach; wymaga 
zabezpieczania na zimę;

7b 100–120 c5

Catalpa speciosa 'Pulverulenta' 
urmia wielkokwiatowa 'Pulverulenta' – liście biało 
przyprószone;

6a 80–100 
100–120

c7,5 
c10 pa

Catalpa szechuanica 
surmia syczuańska – bardzo rzadki gatunek pochodzący 
ze środkowych Chin;

7b 120–140 c5

CELTIS – WIĄZOWIEC

Celtis occidentalis 
wiązowiec zachodni – duże, północnoamerykańskie 
drzewo o charakterystycznej szarej korze;

5a 180–200 c10

CEPHALANTHUS – GUZIKOWIEC

Cephalanthus occidentalis 
guzikowiec zachodni – interesujący krzew o zwartych, 
kulistych kwiatostanach; dobrze rośnie na terenach 
podmokłych;

5b 40–60 c5

CERCIDIPHYLLUM – GRUJECZNIK

Cercidiphyllum japonicum 
grujecznik japoński – drzewo do 15 m wys.; jesienią liście 
żółte lub czerwone;

5b

80–100 
180–200 
320–340 
380–400

c3 
c15 
c30 
c90

6–8 
12–14

Cercidiphyllum japonicum 'Amazing Grace'  
grujecznik japoński 'Amazing Grace' – płacząca odmiana 
o szerokim, rozłożystym pokroju i powolnym wzroście;

5b 80–100 c5

Cercidiphyllum japonicum 'Heronswood Globe' 
grujecznik japoński 'Heronswood Globe' –  
pokrój kulisty;

5b 60–80 c5

Cercidiphyllum japonicum 'Pendulum' 
grujecznik japoński 'Pendulum' – forma płacząca; 5b

100–120 
120–140 
160–180

c7,5 
c10 
c25 6–8

pa 
pa 
pa

Cercidiphyllum japonicum 'Red Habbit' 
grujecznik japoński 'Red Habbit' – liście wiosną 
purpurowoczerwone;

5b 60–80 c3

Cercidiphyllum magnificum 
grujecznik wspaniały – gatunek odznaczający się 
większymi liśćmi niż grujecznik japoński;

5b 180–200 c15



– 36 –

drzew
a i krzew

y liściaste

CERCIS – JUDASZOWIEC

Cercis canadensis 
judaszowiec kanadyjski – wysoki krzew; różowe kwiaty 
na gałęziach i pniu; liście błyszczące;

6b 40–60 c5

Cercis canadensis 'Forest Pansy' 
judaszowiec kanadyjski 'Forest Pansy' – wysoki krzew; 
liście sercowate, ciemnopurpurowe; 

6b 60–80 
140–160

c5 
c20

Cercis canadensis 'Hearts of Gold'  
judaszowiec kanadyjski 'Hearts of Gold' – liście żółte; 
wzrost powolny;

6b 40–60 c5

Cercis canadensis 'Little Woody' 
judaszowiec kanadyjski 'Little Woody' – karłowa 
odmiana o wyprostowanym pokroju; liście drobne, 
ciemnozielone; kwiaty ciemnoróżowe;

6b 40–60 c5

Cercis siliquastrum 
judaszowiec południowy – wysoki krzew; różowe kwiaty 
pojawiają się na gałęziach i pniu rośliny;

6b 40–60 c5

CHAENOMELES – PIGWOWIEC

Chaenomeles japonica 'Cido' 
pigwowiec japoński 'Cido' – niski, rozłożysty krzew; 
kwiaty pomarańczowe; odmiana o wyjątkowo 
aromatycznych owocach;

5a
30–40 
40–60  

100–120

c3 
c5 
c5 pa

Chaenomeles japonica 'Cido Red' 
pigwowiec japoński 'Cido Red' – niski, rozłożysty 
krzew; kwiaty czerwone; odmiana o wyjątkowo 
aromatycznych owocach;

5a 40–60 c5

Chaenomeles japonica 'Red Joy'  
pigwowiec japoński 'Red Joy' – kwiaty czerwone,  
płatki i liście łyżeczkowato powyginane;

5a 30–40 c3

Chaenomeles speciosa 'Kinshiden' 
pigwowiec okazały 'Kinshiden' – kwiaty półpełne, 
zielonożółte;

5a 30–40 
40–60

c3 
c5

Chaenomeles speciosa 'Nivalis' 
pigwowiec okazały 'Nivalis' – kwiaty czysto białe;  
wzrost silny;

5a 30–40 c3

Chaenomeles speciosa 'Rubra' 
pigwowiec okazały 'Rubra' – kwiaty czerwone; 5a 60–80 c3

Chaenomeles speciosa 'Simonii' 
pigwowiec okazały 'Simonii' – forma karłowa; kwiaty 
podwójne, krwistoczerwone;

5a 30–40 c3

Chaenomeles speciosa 'Toyo Nishiki'  
pigwowiec okazały 'Toyo Nishiki' – kwiaty biało- 
-różowe; wzrost silny;

5a 40–60 c5



– 37 –

dr
ze

w
a 

i k
rz

ew
y 

li
śc

ia
st

eChaenomeles speciosa 'Yukigoten' 
pigwowiec okazały 'Yukigoten' – kwiaty białe 
lub jasnożółte, półpełne;

5a 30–40 
120–140

c3 
c7,5 pa

Chaenomeles ×superba 'Cameo' 
pigwowiec wspaniały 'Cameo' – kwiaty półpełne, 
łososioworóżowe;

5a 30–40 
120–140

c3 
c7,5 pa

Chaenomeles ×superba 'Colour Trail' 
pigwowiec wspaniały 'Colour Trail' – kwiaty 
białoróżowe; wzrost niski;

5a 30–40 c3

Chaenomeles ×superba 'Crimson and Gold' 
pigwowiec wspaniały 'Crimson and Gold' – kwiaty 
czerwone z żółtym środkiem;

5a 30–40 c3

Chaenomeles ×superba 'Flocon Rose' 
pigwowiec wspaniały 'Flocon Rose' – kwiaty 
jasnoróżowe, pojawiające się bardzo wcześnie wiosną;

5a 30–40 
120–140

c3 
c7,5 pa

Chaenomeles ×superba 'Hollandia' 
pigwowiec wspaniały 'Hollandia' – kwiaty 
ciemnoczerwone, duże; krzew do 1,5 m;

5a 30–40 
120–140

c3 
c7,5 pa

Chaenomeles ×superba 'Jet Trail' 
pigwowiec wspaniały 'Jet Trail' – czysto białe kwiaty; 
wzrost powolny;

5a 120–140 c7,5 pa

Chaenomeles ×superba 'Mango Storm' PBR  
pigwowiec wspaniały 'Mango Storm' – kwiaty 
brzoskwiniowopomarańczowe, bardzo duże, pełne;

5a 40–60
c5 

Chaenomeles ×superba 'Nicoline' 
pigwowiec wspaniały 'Nicoline' – szkarłatnoczerwone 
kwiaty;

5a 30–40 c3

Chaenomeles ×superba 'Orange Storm' PBR 

pigwowiec wspaniały 'Orange Storm' – nowa, 
niezwykle atrakcyjna odmiana o ogromnych, pełnych, 
pomarańczowych kwiatach;

5a 40–60
c5 

Chaenomeles ×superba 'Orange Trail' 
pigwowiec wspaniały 'Orange Trail' – kwiaty 
pomarańczowe, bardzo duże;

5a 30–40 c3

Chaenomeles ×superba 'Pink Lady' 
pigwowiec wspaniały 'Pink Lady' – bardzo ciemne pąki; 
kwiaty różowe; wzrost niski;

5a 30–40 
120–140

c3 
c7,5 pa

Chaenomeles ×superba 'Pink Storm' PBR  

pigwowiec wspaniały 'Pink Storm' – nowa, niezwykle 
atrakcyjna odmiana o ogromnych, pełnych, 
ciemnoróżowych kwiatach;

5a 40–60
c5 

Chaenomeles ×superba Pink Trail 'Interpitra' 
pigwowiec wspaniały Pink Trail – kwiaty intensywnie 
różowe; wzrost niski;

5a 30–40 
120–140

c3 
c7,5 pa
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Chaenomeles ×superba 'Salmon Horizon' 
pigwowiec wspaniały 'Salmon Horizon' – płożąca forma; 
kwiaty łososioworóżowe;

5a 30–40 
120–140

c3 
c7,5 pa

Chaenomeles ×superba 'Scarlet Storm' PBR 

pigwowiec wspaniały 'Scarlet Storm' – nowa, 
niezwykle atrakcyjna odmiana o ogromnych, pełnych, 
ciemnoczerwonych kwiatach;

5a 40–60
c5 

CHAMAEDAPHNE – CHAMEDAFNE

Chamaedaphne calyculata  
chamedafne północna – zimozielony krzew z rodziny 
wrzosowatych; kwiaty białe, beczułkowate;

2 20–30 c5

CHIMONANTHUS – ZIMOKWIAT

Chimonanthus praecox 
zimokwiat wczesny – interesujący krzew z rodziny 
kielichowcowatych; kwiaty kremowożółte; kwitnie 
w zimie lub wczesną wiosną;

7a 40–60 c5

CHIONANTHUS – ŚNIEGOWIEC

Chionanthus retusus  
śniegowiec chiński – rzadko spotykany wysoki krzew 
pochodzący z Dalekiego Wschodu; liście omszone od 
spodu; ozdobne, wiechowate kwiatostany;

6a 40–60 c5

Chionanthus virginicus  
śniegowiec wirginijski – wysoki krzew; liście skórzaste; 
duże, ozdobne, wiechowate kwiatostany;

5b 40–60 c5

CLADRASTIS – STRĄCZYN

Cladrastis kentukea 
strączyn żółty – niewielkie drzewo o dekoracyjnych, 
białych kwiatach, zebranych w długie kwiatostany;

5b 60–80 c5

CLETHRA – ORSZELINA

Clethra alnifolia 'Pink Spire' 
orszelina olcholistna 'Pink Spire' – wysoki krzew; 
kwiatostany długie, różowe;

6b 40–60 c5

CORNUS – DEREŃ

Cornus alba 'Aurea' 
dereń biały 'Aurea' – liście żółte; 3 40–60 c3

Cornus alba Baton Rouge 'Minbat' PBR 

dereń biały Baton Rouge – pędy zimą 
czerwonopurpurowe; ciemnopurpurowe jesienne 
wybarwienie liści;

3 40–60 c3

Cornus alba 'Cream Cracker' PBR 

dereń biały 'Cream Cracker' – gęsty krzew; liście 
kremowo obrzeżone, jesienią różowe;

3 40–60 c3
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eCornus alba 'Elegantissima' 
dereń biały 'Elegantissima' – liście szeroko, biało 
obrzeżone;

3

40–60 
80–100 
100–120 
140–160

c3 
c5 

c20 
c10 pa

Cornus alba 'Gouchaultii' 
dereń biały 'Gouchaltii' – wzrost silny; liście szeroko 
żółto obrzeżone;

3 60–80 
100–120

c5 
c20

Cornus alba Ivory Halo 'Bailhalo' PBR 

dereń biały Ivory Halo – zwarty, gęsty krzew; 
liście szeroko, biało obrzeżone;

3
40–60 
60–80 
60–80

c3 
c5 

c7,5

Cornus alba 'Kesselringii' 
dereń biały 'Kesselringii' – pędy ciemnopurpurowe, 
prawie czarne;

3 60–80 c3

Cornus alba 'Siberian Pearls' 
dereń biały 'Siberian Pearls' – pędy jak u odm. 'Sibirica'; 
obficie kwitnie i owocuje;

3 40–60 c3

Cornus alba 'Sibirica' 
dereń biały 'Sibirica' – pędy czerwone; 3 40–60 

80–100
c3 

c7,5

Cornus alba 'Sibirica Variegata' 
dereń biały 'Sibirica Variegata' – pędy czerwone; liście 
biało obrzeżone;

3 60–80 c3

Cornus alternifolia 
dereń skrętolistny – wysoki krzew o pagodowym 
ułożeniu gałęzi;

6a 100–120 c15

Cornus alternifolia 'Argentea' 
dereń skrętolistny 'Argentea' – pagodowe ułożenie gałęzi; 
liście bardzo drobne, biało pstre;

6a 40–60 c5

Cornus alternifolia 'Golden Shadows'  
dereń skrętolistny 'Golden Shadows' – liście szeroko 
żółto obrzeżone;

6a 40–60 
100–120

c5 
c15

Cornus alternifolia 'Goldfinch'  
dereń skrętolistny 'Goldfinch' – liście szeroko żółto 
obrzeżone;

6a 40–60 
100–120

c5 
c15

Cornus alternifolia 'Illusion' 
dereń skrętolistny 'Illusion' – liście jasnozielone, żółto 
obrzeżone i upstrzone;

6a 140–160 c20

Cornus alternifolia 'Silver Giant' 
dereń skrętolistny 'Silver Giant' – liście delikatnie biało 
obrzeżone;

6a 80–100 
140–160

c5 
c20

Cornus alternifolia 'Winter Orange' 
dereń skrętolistny 'Winter Orange' – zimą pędy 
pomarańczowe; na niektórych liściach pojawia się 
jasnozielony środek;

6a 40–60 c5
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Cornus alternifolia 'Yellow Spring' 
dereń skrętolistny 'Yellow Spring' – wiosną liście żółto 
obrzeżone, później zielenieją;

6a 40–60 
140–160

c5 
c20

Cornus amomum 'Blue Cloud' 
dereń błękitny 'Blue Cloud' – krzew do 2 m wys.;  
liczne, ozdobne, ciemnoniebieskie owoce;

5a 40–60 c3

Cornus 'Ascona'  
dereń 'Ascona' – wysoki krzew o lekko przewisającym 
pokroju; kwiaty otoczone bardzo dużymi białymi 
podsadkami;

6b 80–100 c7,5

Cornus canadensis 
dereń kanadyjski – wartościowa i poszukiwana roślina 
okrywowa;

3 15–20 c3

Cornus 'Celestial Shadow'  
dereń 'Celestial Shadow' – odmiana ozdobna z kwiatów 
otoczonych białymi podsadkami i szeroko żółto 
obrzeżonych liści;

6b 100–120 c7,5

Cornus controversa 'Candlelight' 
dereń pagodowy 'Candlelight' – żółte wiosenne 
zabarwienie liści;

6a 40–60 c5

Cornus controversa 'Green Carpet' 
dereń pagodowy 'Green Carpet' – forma płożąca; 6a 40–60 c5

Cornus controversa 'Laska' 
Cornus controversa 'Laska' – wąskie, lancetowate liście; 6a 40–60 c5

Cornus controversa 'Marginata Nord' 
dereń pagodowy 'Marginata Nord' – liście delikatnie 
biało obrzeżone;

6a 60–80 c5

Cornus controversa 'Variegata' 
dereń pagodowy 'Variegata' – liście szeroko, biało 
obrzeżone;

6b 40–60 
120–140

c5 
c15

Cornus 'Eddie's White Wonder' 
dereń 'Eddie's White Wonder' – wysoki, silnie rosnący 
krzew; największą ozdobą są bardzo duże, płatkowate, 
białe podsadki;

6b 100–120 c7,5

Cornus florida 
dereń kwiecisty – bardzo ozdobny, wysoki krzew; kwiaty 
z 4 dużymi, białymi podsadkami;

6b 60–80 c5

Cornus florida 'Alba Plena'  
dereń kwiecisty 'Alba Plena' – odmiana o pełnych, 
białych kwiatach;

6b 40–60 c5

Cornus florida 'Cherokee Brave'  
dereń kwiecisty 'Cherokee Brave' – podsadki 
intensywnie czerwonoróżowe;

6b 60–80 c5
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eCornus florida 'Cherokee Daybreak' 
dereń kwiecisty 'Cherokee Daybreak' – liście 
nieregularnie kremowo obrzeżone; 

6b 40–60 
100–120

c5 
c12

Cornus florida 'Cherokee Princess' 
dereń kwiecisty 'Cherokee Princess' – podsadki duże, 
białe; kwitnie bardzo obficie;

6b 100–120 c12

Cornus florida 'Cherokee Sunset' 
dereń kwiecisty 'Cherokee Sunset' – liście szeroko żółto 
obrzeżone; podsadki różowe;

6b 100–120 c12

Cornus florida 'Cloud Nine' 
dereń kwiecisty 'Cloud Nine' – bardzo obficie kwitnąca 
odmiana; podsadki czysto białe;

6b 60–80 c5

Cornus florida 'Daniela' 
dereń kwiecisty 'Daniela' – odmiana o złotożółtych 
liściach;

6b 60–80 c5

Cornus florida 'Eternal' 
dereń kwiecisty 'Eternal' – odmiana o pełnych kwiatach 
(kwiaty otoczone kilkoma okółkami podsadek);

6b 80–100 c7,5

Cornus florida 'Firebird' 
dereń kwiecisty 'Firebird' – liście z nieregularną białą 
obwódką, która z czasem czerwienieje; podsadki 
czerwone;

6b 80–100 c7,5

Cornus florida 'Rainbow' 
dereń kwiecisty 'Rainbow' – liście żółto obrzeżone; 
podsadki białe;

6b
60–80 
80–100 
100–120

c5 
c7,5 
c12

Cornus kousa 'Bonfire' 
dereń kousa 'Bonfire' – liście żółto obrzeżone; 
podsadki białe;

6b 80–100 c5

Cornus kousa 'China Girl' 
dereń kousa 'China Girl' – podsadki duże, białe, 
zaostrzone;

6b 60–80 c7,5

Cornus kousa var. chinensis 
dereń kousa odmiana chińska – krzew ozdobny 
z dużych, białych, zaostrzonych podsadek; kwitnie 
w czerwcu;

6b 60–80 
80–100

c5 
c7,5

Cornus kousa 'Elisabeth Lustgarten' 
dereń kousa 'Elisabeth Lustgarten' – odmiana 
o płaczącym pokroju; podsadki białe; kwitnie 
bardzo obficie;

6b 80–100 c15

Cornus kousa 'Eva's Beauty'  
dereń kousa 'Eva's Beauty' – liście nieregularnie 
biało upstrzone;

6b 60–80 c5

Cornus kousa 'Gold Cup' 
dereń kousa 'Gold Cup' – liście z żółtym środkiem; 
podsadki białe;

6b 100–120 c12
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Cornus kousa 'Gold Star' 
dereń kousa 'Gold Star' – liście z żółtym środkiem; 
podsadki białe;

6b 60–80 c5

Cornus kousa 'Kim' 
dereń kousa 'Kim' – liście nieregularnie biało obrzeżone; 6b 40–60 c5

Cornus kousa 'Laura' 
dereń kousa 'Laura' – liście szeroko biało obrzeżone; 6b 40–60 

60–80
c5 

c7,5

Cornus kousa 'Milky Way' 
dereń kousa 'Milky Way' – białe, ostro zakończone 
podsadki; kwitnie bardzo obficie;

6b 60–80 
100–120

c5 
c20

Cornus kousa 'Moonbeam' 
dereń kousa 'Moonbeam' – silnie rosnąca i bardzo obficie 
kwitnąca odmiana; podsadki duże, czysto białe;

6b 120–140 c12

Cornus kousa 'Pévé Foggy' 
dereń kousa 'Pévé Foggy' – niski, wolno rosnący krzew; 
liście wąskie, szarawe, delikatnie biało obrzeżone; 

6b 40–60 c5

Cornus kousa 'Pévé Limbo'  
dereń kousa 'Pévé Limbo' – liście wąskie, biało 
obrzeżone; wzrost powolny;

6b 80–100 c5

Cornus kousa 'Pink Lips' 
dereń kousa 'Pink Lips' – na młodych przyrostach liście 
gęsto biało i różowo upstrzone;

6b 60–80 
100–120

c5 
c5

Cornus kousa 'Silver Pheasant' 
dereń kousa 'Silver Pheasant' – liście szeroko biało 
obrzeżone; wzrost powolny;

6b 40–60 c5

Cornus kousa 'Square Dance' 
dereń kousa 'Square Dance' – wzrost silny; kwitnie 
bardzo obficie; białe podsadki o romboidalnym 
kształcie;

6b 100–120 c7,5

Cornus kousa 'Summer Fun' 
dereń kousa 'Summer Fun' – wysoki krzew o biało 
obrzeżonych liściach; podsadki białe;

6b 40–60 c5

Cornus kousa 'Summer Games'  
dereń kousa 'Summer Games' – liście nieregularnie biało 
upstrzone;

6b 80–100 c7,5

Cornus kousa 'Tsukuba-no-mine' 
dereń kousa 'Tsukuba-no-mine' – wąskie, wydłużone, 
białe podsadki nadają kwiatostanom gwiaździstego 
kształtu.

6b 80–100 c7,5

Cornus kousa 'White Dusted' 
dereń kousa 'White Dusted' – liście żółto i kremowo 
marmurkowo upstrzone;

6b 60–80 c5

Cornus kousa 'Wolf Eyes' 
dereń kousa 'Wolf Eyes' – wąskie, biało obrzeżone liście; 
podsadki białe;

6b 80–100 c5
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eCornus mas 
dereń jadalny – duży krzew, owoce jadalne; 5a 40–60 

60–80
c3 
c5

Cornus mas 'Aliona' 
dereń jadalny 'Aliona' – odmiana wielkoowocowa; 5a 120–140 c7,5

Cornus mas 'Aurea' 
dereń jadalny 'Aurea' – wysoki krzew; liście złotożółte; 
owoce jadalne;

5a 60–80 c5

Cornus mas 'Elegantissima' 
dereń jadalny 'Elegantissima' – liście nieregularnie 
jasnozielono i żółto upstrzone;

5a 40–60 c5

Cornus mas 'Elegantnyj'  
dereń jadalny 'Elegantnyj' – bardzo wczesna odmiana 
owocowa o słabej sile wzrostu;

5a 120–140 c7,5

Cornus mas 'Jolico' 
dereń jadalny 'Jolico' – jedna z najlepszych odmian 
owocowych derenia;

5a 60–80 
100–120

c5 
c7,5

Cornus mas 'Schönbrunner Gourmet-Dirndl' 
dereń jadalny 'Schönbrunner Gourmet-Dirndl' – 
austriacka odmiana owocowa;

5a 100–120 c7,5

Cornus mas 'Variegata' 
dereń jadalny 'Variegata' – liście szeroko biało obrzeżone; 5a 120–140 c15

Cornus nuttallii 'North Star' 
dereń Nuttalla 'North Star' – wysoki, silnie rosnący 
krzew o bardzo ozdobnych, białych, dużych podsadkach;

7a 100–120 c7,5

Cornus officinalis 
dereń lekarski – gatunek przypominający derenia 
jadalnego, pochodzący z Chin i Korei; owoce jadalne; 
ozdobna kora;

5b 40–60 
140–160

c5 
c25

Cornus sanguinea 'Compressa' 
dereń świdwa 'Compressa' – wzrost powolny; liście małe, 
ciemnozielone, pomarszczone;

5b 40–60 c3

Cornus sanguinea 'Green Light' 
dereń świdwa 'Green Light' – wzrost silny i zdrowy; 
pędy zimą jaskrawopomarańczowe;

4 40–60 c3

Cornus sanguinea 'Midwinter Fire' 
dereń świdwa 'Midwinter Fire' – pędy pomarańczowe; 
liście cytrynowozielone;

4 30–40 c3

Cornus sericea 'Budd's Yellow' 
dereń rozłogowy 'Budd's Yellow' – zimą pędy żółte; 3 40–60 c3

Cornus sericea 'Cardinal' 
dereń rozłogowy 'Cardinal' – zwarty pokrój; pędy 
koralowoczerwone; 

3 60–80 c3
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Cornus sericea 'Flaviramea' 
dereń rozłogowy 'Flaviramea' – pędy jasnozielone, 
prawie żółte;

3 40–60 c3

Cornus sericea 'Hedgerow's Gold' 
dereń rozłogowy 'Hedgerow's Gold' – liście 
duże, szeroko żółto obrzeżone; odmiana szybko 
rozkrzewiająca się;

3 40–60 c3

Cornus sericea 'Kelseyi' 
dereń rozłogowy 'Kelseyi' – karłowa, zwarta forma; 
dorasta do 0,5 m;

5a 40–60 c3

Cornus Stellar Pink 'Rutgan' 
dereń Stellar Pink – duże różowe podsadki; wzrost 
silny;

6b 60–80 
100–120

c5 
c7,5

CORYLOPSIS – LESZCZYNOWIEC

Corylopsis pauciflora 
leszczynowiec skąpokwiatowy – niski, rozłożysty krzew; 
liczne, drobne, bladożółte kwiaty pojawiają się wczesną 
wiosną;

6b 60–80 c5

Corylopsis sinensis 
leszczynowiec chiński – krzew do 5 m wys.; ozdobne 
żółte kwiaty pojawiają się wczesną wiosną; rzadki 
gatunek występujący w środkowo – wschodnich 
Chinach;

6b 60–80 c5

Corylopsis spicata 
leszczynowiec kłosowaty – rzadko spotykany japoński 
gatunek; liście przypominające leszczynę; kwiaty 
wczesną wiosną, przed rozwojem liści;

6b 60–80 c5

CORYLUS – LESZCZYNA

Corylus avellana 'Agnieszka' 
leszczyna pospolita 'Agnieszka' – wcześniej oferowana 
jako 'Leszek'; liście biało upstrzone;

5a 40–60 
100–120

c5 
c12 pa

Corylus avellana 'Anny's Compact Red' 
leszczyna pospolita 'Anny's Compact Red' – karłowa 
forma; liście ciemnopurpurowe;

5a 40–60 
80–100

c5 
c7,5 pa

Corylus avellana 'Aurea' 
leszczyna pospolita 'Aurea' – liście żółte; 5a 80–100 c5

Corylus avellana 'Contorta' 
leszczyna pospolita 'Contorta' – pędy spiralnie poskręcane; 5a

40–60 
100–120 
120–140

c5 
c10 
c15

pa 
pa

Corylus avellana 'Heterophylla'   
leszczyna pospolita 'Heterophylla' – liście nieregularnie 
postrzępione;

5a 60–80 c5

Corylus avellana 'Little Rob' 
leszczyna pospolita 'Little Rob' – forma karłowa; pokrój 
zwarty, kulisty; liście jasnoczerwone;

5a 40–60 
80–100

c5 
c7,5 pa
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Corylus avellana 'Pendula' 
leszczyna pospolita 'Pendula' – forma płacząca; 5a

100–120 
80–100 

140–160

c5 
c10 
c15

pa
 

pa

Corylus avellana Purple Umbrella 'jm 251' PBR   

leszczyna pospolita Purple Umbrella – 
nowa odmiana o parasolowatym pokroju 
i purpurowoczerwonych liściach;

5a

120–140 
120–140 
140–160 

160

c5 
c10 
c10 
c10

pa 
pa 
pa

Corylus avellana 'Purpurea' 
leszczyna pospolita 'Purpurea' – owoce duże; liście 
ciemnopurpurowe;

5a 80–100 c7,5

Corylus avellana 'Syrena' 
leszczyna pospolita 'Syrena' – liście ciemnopurpurowe; 
owoce duże, jadalne;

5a 80–100 c5

Corylus avellana 'Twister' 
leszczyna pospolita 'Twister' – karłowa odmiana 
o spiralnie poskręcanych pędach i liściach;

5a 40–60 c5

Corylus colurna 
leszczyna turecka – drzewo o pięknej, tafelkowatej,  
szarej korze;

5b 160–180 c15

Corylus colurna 'Te-Terra Red' 
leszczyna turecka 'Te – Terra Red' – liście błyszczące, 
ciemnoczerwone;

5b 60–80 c5

Corylus ×colurnoides 'Profesor Władysław Bugała' 
leszczyna pośrednia 'Profesor Władysław Bugała' –  
liście purpurowoczerwone;

5a 60–80 c5

Corylus 'Red Majestic' PBR 

leszczyna 'Red Majestic' – pędy spiralnie poskręcane; 
liście czerwonopurpurowe;

5a
40–60 
60–80 

120–140

c5 
c7,5 
c15 pa

COTINUS – PERUKOWIEC

Cotinus coggygria Dusky Maiden 'Londus' PBR  
perukowiec podolski Dusky Maiden – liście 
czerwonopurpurowe, pofalowane;

5b 40–60 c3

Cotinus coggygria Golden Spirit 'Ancot' PBR 

perukowiec podolski Golden Spirit – liście 
złotożółte;

6a 40–60 c3

Cotinus coggygria 'Kanari' 
perukowiec podolski 'Kanari' – liście jasnozielone; 
okazałe kremowozielone kwiatostany;

5b 40–60 
60–80

c3 
c7,5

Cotinus coggygria 'Lilla' PBR  
perukowiec podolski 'Lilla' – zwarty gęsty krzew 
osiągający 1,5 m wysokości; liście błyszczące, 
ciemnopurpurowe;

5b 40–60 c3
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Cotinus coggygria 'Old Fashioned' PBR  
perukowiec podolski 'Old Fashioned' – 
liście niebieskawoszare; młode przyrosty 
różowopomarańczowe; wzrost silny;

5b 40–60 c3

Cotinus coggygria 'Royal Purple' 
perukowiec podolski 'Royal Purple' – liście i kwiatostany 
ciemnopurpurowe;

5b 40–60 
60–80

c3 
c5

Cotinus coggygria 'Young Lady' PBR  
perukowiec podolski 'Young Lady' – piękne, okazałe 
kwiatostany, tworzące się na pędach jednorocznych; 
liście zielone;

6a 40–60 c3

Cotinus 'Grace' 
perukowiec 'Grace' – krzew do 5 m wys.; liście duże, 
czerwonopurpurowe; bardzo duże kwiatostany;

5b 40–60 
60–80

c3 
c5

COTONEASTER – IRGA

Cotoneaster dammeri  
irga Dammera – niski, ścielący się krzew osiągający  
1 m średnicy i 0,2 m wys.; 

6a 15–20 c2

Cotoneaster horizontalis 
irga pozioma – krzew do 0,5 m wys., z prawie poziomo 
rozpostartymi pędami;

5b 20–30 c2

Cotoneaster lamprofolius 
irga połyskliwa – bardzo rzadko spotykany gatunek 
o dużych, skórzastych liściach i czerwonych owocach; 
jesienią przebarwia się na pomarańczowo;

5b 120–140 c5 pa

Cotoneaster lucidus 
irga błyszcząca – wyprostowany, luźny krzew; jesienią 
liście czerwone;

4 30–40 c2

Cotoneaster ogisui 
irga Ogisu – bardzo rzadko spotykany gatunek ozdobny 
z dużych, czerwonych, błyszczących owoców; wzrost 
silny; dorasta do 3 m wys.;

5b 120–140 c5 pa

Cotoneaster ×suecicus 'Coral Beauty' 
irga szwedzka 'Coral Beauty' – niski, zadarniający krzew; 6a 25–30 c2

Cotoneaster ×suecicus 'Skogholm' 
irga szwedzka 'Skogholm' – niski, zadarniający krzew; 5b 25–30 c2

CRATAEGUS – GŁÓG

Crataegus laevigata 'Auriculata' 
głóg dwuszyjkowy 'Auriculata' – duże liście 
z wyraźnymi, półksięzycowatymi przylistkami; owoce 
ciemnoczerwone;

5a 60–80 c5

Crataegus laevigata 'Crimson Cloud' 
głóg dwuszyjkowy 'Crimson Cloud' – kwiaty duże, 
pojedyncze, czerwone;

5b 60–80 c5
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eCrataegus ×media 'Gireoudii'  
głóg pośredni 'Gireoudii' – pędy świętojańskie biało 
i różowo upstrzone; ozdobne, czerwone owoce;

5b 60–80 c5 pa

Crataegus ×media 'Paul's Scarlet' 
głóg pośredni 'Paul's Scarlet' – kwiaty pełne, 
ciemnoczerwone;

5a
60–80 

200–220 
280–300

c5 
c12 
c30 8–10

 
 

pa

Crataegus ×media 'Rubra Plena'  
głóg pośredni 'Rubra Plena' – kwiaty ciemnoróżowe, 
pełne;

5a 180–200 c15

Crataegus monogyna 
głóg jednoszyjkowy – wysoki krzew lub małe  
drzewo; kwiaty pojedyncze, białe; doskonała 
roślina na żywopłoty;

4 100–120 
120–140

c3 
c5

Crataegus monogyna 'Bicolor'  
głóg jednoszyjkowy 'Bicolor' – płatki białe z różowym 
obrzeżeniem;

5a 60–80 c5

Crataegus monogyna 'Compacta' 
głóg jednoszyjkowy 'Compacta' – karłowa, zwarta 
odmiana do 1 m wys.;

5a
80–100 
100–120 
160–180

c5 
c7,5 
c10

pa 
pa 
pa

Crataegus monogyna 'Flexuosa' 
głóg jednoszyjkowy 'Flexuosa' – niewielki krzew;  
pędy i liście spiralnie poskręcane;

5a 60–80 c5

Crataegus monogyna 'Punicea' 
głóg jednoszyjkowy 'Punicea' – kwiaty pojedyncze, 
ciemnoróżowe;

5a 60–80 c5

Crataegus monogyna 'Stricta' 
głóg jednoszyjkowy 'Stricta' – pokrój kolumnowy; 5a 60–80 c5

Crataegus monogyna 'Versicolor' 
głóg jednoszyjkowy 'Versicolor' – kwiaty dwubarwne, 
biało-różowe;

5a 60–80 c5

Crataegus monogyna 'Xanthocarpa' 
głóg jednoszyjkowy 'Xanthocarpa' – owoce żółte; 5a 60–80 c5

Crataegus mordenensis 'Toba' 
głóg mordeński 'Toba' – kwiaty duże, pełne, 
jasnoróżowe;

5a 60–80 c5

Crataegus orientalis 
głóg wschodni – liście pokryte srebrzystobiałym 
kutnerem; atrakcyjne, duże pomarańczowe owoce;

5a 60–80 c5

Crataegus punctata 'Aurea' 
głóg cętkowany `Aurea` – bardzo duże, ozdobne, żółte 
owoce; nadają się do spożycia na surowo lub w formie 
przetworzonej;

5a 60–80 c5

Crataegus succulenta 'Long Thorn' 
głóg soczysty 'Long Thorn' – ciernie do 15 cm długości; 5a 40–60 c5
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×CRATAEMESPILUS – GŁOGONIESZPUŁKA

×Crataemespilus grandiflora 
głogonieszpułka wielkokwiatowa – rzadko spotykany 
mieszaniec Crataegus laevigata z Mespilus germanica; 

5a 60–80 
160–180

c5 
c5

 

CYDONIA – PIGWA

Cydonia oblonga f. maliformis 
pigwa pospolita forma jabłkowata – małe drzewko; 
owoce duże, jabłkowate, jadalne;

5b 120–140 c10

Cydonia oblonga 'Vranja' 
pigwa pospolita 'Vranja' – owoce bardzo duże, 
gruszkowate;

5b 60–80 c5

DAPHNE – WAWRZYNEK

Daphne cneorum 
wawrzynek główkowy – zimozielony krzew 
o poduchowatym pokroju; kwitnie wiosną bardzo 
obficie na różowo;

5a 20–25 c3

DAVIDIA – DAWIDIA

Davidia involucrata var. vilmoriniana 
dawidia chińska odm. Vilmorina – niezwykle ozdobne 
drzewo; kwiaty otoczone zwisającymi, białymi 
podsadkami (do 20 cm długości);

7a 80–100 c5

DECAISNEA – PALECZNIK

Decaisnea fargesii 
palecznik Fargesa – oryginalny, wysoki krzew o żółtych 
kwiatach i błękitnoniebieskich owocach;

6b 80–100 c5

DEUTZIA – ŻYLISTEK

Deutzia gracilis 'Variegata' 
żylistek wysmukły 'Variegata' – niski krzew  
do 0,5 m wys.; liście szeroko, żółto obrzeżone;

5b 40–60 c2

Deutzia ×hybrida 'Strawberry Fields' 
żylistek mieszańcowy 'Strawberry Fields' – kwiaty 
białoróżowe, z szeroką karmazynową obwódką;

5b 60–80 c3

DIOSPYROS – HEBANOWIEC

Diospyros lotus 
hebanowiec lotosowy – rzadko spotykany wysoki krzew 
o ozdobnych pomarańczowych owocach i błyszczących 
liściach; 

7a 80–100 c5

ELAEAGNUS – OLIWNIK

Elaeagnus angustifolia 
oliwnik wąskolistny – krzew lub małe drzewo; liście 
podłużne; odporny na suszę, zasolenie i zanieczyszczenia 
powietrza;

3 60–80 c5
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eElaeagnus commutata 
oliwnik srebrzysty – krzew do 1,5 m wys.; liście jajowate, 
obustronnie srebrzyste;

3 60–80 c5

Elaeagnus umbellata A  
oliwnik baldaszkowy – krzew dorastający do 3–4 m wys.; 
owoce czerwone, mięsiste, jadalne;

5a 60–80 c5

ELEUTHEROCOCCUS – KOLCOSIŁ

Eleutherococcus sieboldianus 'Golden Mean'  
kolcosił Siebolda 'Golden Mean' – nowa odmiana 
wyhodowana w naszej szkółce; środek liścia 
żółtozielony;

5a 40–50 c3

Eleutherococcus senticosus 
kolcosił szczeciniasty – krzew dorastający do 2–3 m wys.; 
pędy pokryte gęstą szczeciną; liście dłoniasto złożone;

5a 40–60 c5

EUONYMUS – TRZMIELINA

Euonymus alatus  
trzmielina oskrzydlona – krzew do 2 m wys.; pędy 
z listewkami korkowymi; piękny jesienny kolor liści;

5a

40–60 
100–120 
120–140 
180–200

c5 
c20 
c10 
c15

pa 
pa

Euonymus alatus 'Compactus' 
trzmielina oskrzydlona 'Compactus' – zwarty krzew  
do 1 m wys.; liście jesienią czerwone;

5a

40–60 
100–120 
140–160 
180–200

c5 
c10 
c12 
c15

pa 
pa 
pa

Euonymus alatus 'Chicago Fire'  
trzmielina oskrzydlona 'Chicago Fire' – silnie rosnąca, 
wytrzymała odmiana; obficie owocuje i wcześnie 
przebarwia się jesienią;

5a
40–60 

100–120 
120–140

c5 
c20 
c15 pa

Euonymus alatus 'Fire Ball' 
trzmielina oskrzydlona 'Fire Ball' – gęsta, regularna, 
wolno rosnąca odmiana; jaskrawoczerwony jesienny 
kolor liści;

5a 40–60 
100–120

c5 
c10 pa

Euonymus alatus Little Moses 'Odom'  
trzmielina oskrzydlona Little Moses – nowa, zwarta, 
wolno rosnąca odmiana; dorasta do zaledwie 0,8 m; 
piękny, jesienny kolor liści;

5a 40–60 c5

Euonymus alatus 'Macrophyllus' 
trzmielina oskrzydlona 'Macrophyllus' – wolno rosnąca 
odmiana o wyjątkowo dużych liściach; piękny, jesienny 
kolor liści;

5a 100–120 c10 pa

Euonymus alatus 'Rudy Haag' 
trzmielina oskrzydlona 'Rudy Haag' – zwarta, gęsta 
odmiana o półkulistym pokroju;

5a 120–140 c12 pa

Euonymus alatus 'Select'  
trzmielina oskrzydlona 'Select' – odmiana o szczególnie 
atrakcyjnym jesiennym przebarwieniu liści;

5a 100–120 
140–160

c7,5 
c10

pa 
pa
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Euonymus europaeus 
trzmielina pospolita – wysoki krzew o pięknie 
przebarwiających się liściach i ozdobnych owocach;

4 140–160 c7,5

Euonymus europaeus 'Albus' 
trzmielina pospolita 'Albus' – owoce białe; osnówki 
nasion żółte;

4 100–120 
120–140 

c10 
c12

pa 
pa

Euonymus europaeus 'Chrysophyllus'   
trzmielina pospolita 'Chrysophyllus' – wiosną liście 
intensywnie żółte, później zielenieją;

4 100–120 c7,5 pa

Euonymus europaeus 'Red Cascade' 
trzmielina pospolita 'Red Cascade' – odmiana bardzo 
obficie owocująca;

4 60–80 c5

Euonymus fortunei Blondy 'Interbolwi' 
trzmielina Fortune'a 'Interbolwi' – liście bardzo duże, 
z żółtym środkiem;

6a 20–30 c2

Euonymus fortunei 'Canadale Gold' 
trzmielina Fortune'a 'Canadale Gold' – liście okrągłe, 
żółto obrzeżone;

5b 20–30 
20–30

p9 
c2

Euonymus fortunei 'Dart's Blanket' 
trzmielina Fortune'a 'Dart's Blanket' – szybko rosnąca, 
zimozielona roślina okrywowa;

6a 20–30 
30–40

p9 
c2

Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety' 
trzmielina Fortune'a 'Emerald Gaiety' – liście podłużne, 
biało pstre;

6a 15–20 
20–30

p9 
c2

Euonymus fortunei 'Emerald'n Gold' 
trzmielina Fortune'a 'Emerald'n Gold' – liście podłużne, 
żółto pstre;

6a 15–20 
20–30

p9 
c2

Euonymus grandiflorus 'Ruby Wine' 
trzmielina wielkokwiatowa 'Ruby Wine' – krzew 
ozdobny z dużych, skórzastych liści, które jesienią 
przebarwiają się na ciemnoczerwono;

7a 60–80 c5

Euonymus hamiltonianus subsp. maackii 
trzmielina Hamiltona odm. Maacka – liście duże, 
skórzaste, pomarszczone; ładne jesienne przebarwienie;

5b 120–140 c10 pa

Euonymus latifolius 
trzmielina szerokolistna – wysoki krzew o dużych, 
skórzastych liściach, które pięknie przebarwiają się  
na ciemnoczerwono;

5b 100–120 
120–140

c5 
c10

pa 
pa

Euonymus macropterus 
trzmielina wielkoskrzydła – jesienią liście 
ciemnoczerwone z zielonymi nerwami;

5b 100–120 
120–140

c10 
c12

pa 
pa

Euonymus oxyphyllus 
trzmielina ostrolistna – liście do 10 cm, pięknie 
przebarwiające się jesienią; ozdobne owoce;

5b 100–120 c10 pa
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eEuonymus phellomanus 
trzmielina korkowa – pędy 4-kątne, krzew pięknie 
przebarwiający się jesienią na różowo;

5b

40–60 
100–120 
140–160 
120–140

c5 
c10 
c12 
c43

pa 
pa 
pa

Euonymus phellomanus 'Silver Surprise'  
trzmielina korkowa 'Silver Surprise' – liście nieregularnie 
biało obrzeżone;

5b 100–120 c7,5 pa

Euonymus planipes 
trzmielina płaskoogonkowa – duże liście, przebarwiające 
się pięknie na jesieni;

5b 80–100 
100–120

c5 
c10 pa

Euonymus vidalii 
trzmielina Vidala – rzadki, północnoamerykański 
gatunek;

5b 100–120 
120–140

c10 
c10

pa 
pa

EXOCHORDA – OBIELA

Exochorda 'The Bride' 
obiela 'The Bride' – nieduży krzew, bardzo obficie 
kwitnący; kwiaty duże, białe;

5b 40–60 
100–120

c5 
c15 pa

FAGUS – BUK

Fagus engleriana 
buk Englera – pochodzący z Chin rzadko spotykany 
gatunek; liście sinawe; bardzo oryginalne owoce  
pokryte długimi listkowatymi wyrostkami;

6a 40–60 c5

Fagus orientalis 'Iskander' 
buk wschodni 'Iskander' – pokrój kolumnowy; 6a 40–60 c5

Fagus sylvatica 
buk pospolity – duże drzewo z charakterystycznym, 
gładkim, szarym pniem;

5b 100–120 c7,5

Fagus sylvatica 'Albomarginata' 
buk pospolity 'Albomarginata' – liście nieregularnie 
biało obrzeżone;

5b 30–40 c5

Fagus sylvatica 'Anny's Red Pillar' 
buk pospolity 'Anny's Red Pillar' – liście purpurowe; 
pokrój wąskokolumnowy;

5b 40–60 c5

Fagus sylvatica 'Arcuata' 
buk pospolity 'Arcuata' – zwisła, wolno rosnąca 
odmiana; korona parasolowata;

5b 80–100 c5

Fagus sylvatica 'Argenteomarmorata' 
buk pospolity 'Argenteomarmorata' – młode liście 
biało przyprószone;

5b 60–80 c5

Fagus sylvatica 'Aspleniifolia' 
buk pospolity 'Aspleniifolia' – liście postrzępione; 5b 60–80 c5

Fagus sylvatica 'Aspleniifolia Compacta' 
buk pospolity 'Aspleniifolia Compacta' – liście 
powcinane; pokrój zwarty;

5b 80–100 c5
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Fagus sylvatica 'Asterix' PBR  
buk pospolity 'Asterix' – bardzo karłowa, kulista 
odmiana;

5b 40–60 c5

Fagus sylvatica 'Atropunicea'  
buk pospolity 'Atropunicea' – liście czerwone; 5b 100–120 c7,5

Fagus sylvatica 'Aurea Pendula' 
buk pospolity 'Aurea Pendula' – liście złotożółte; pokrój 
płaczący;

5b 40–50 
120–140

c5 
c12 pa

Fagus sylvatica 'Brathay's Purple' 
buk pospolity 'Brathay's Purple' – liście poskręcane, 
ciemnopurpurowe;

5b 40–60 c5

Fagus sylvatica 'Cochleata' 
buk pospolity 'Cochleata' – liście łyżeczkowato wygięte; 
odmiana karłowa;

5b 40–60 
140–160

c5 
c15 pa

Fagus sylvatica 'Cockleshell' 
buk pospolity 'Cockleshell' – liście bardzo drobne, 
okrągłe; wyprostowany pokrój drzewa;

5b 60–80 c5

Fagus sylvatica 'Cristata' 
buk pospolity 'Cristata' – liście nieregularnie 
poskręcane; wzrost powolny;

5b 40–60 
180–200

c5 
c80 8–10

Fagus sylvatica 'Dawyck' 
buk pospolity 'Dawyck' – forma kolumnowa; 5b

60–80 
100–120 
120–140

c5 
c7,5 
c7,5

Fagus sylvatica 'Dawyck Gold' 
buk pospolity 'Dawyck Gold' – liście żółte; pokrój 
kolumnowy;

5b
60–80 

140–160 
200–220

c5 
c7,5 
c43

 
 

Fagus sylvatica 'Dawyck Purple' 
buk pospolity 'Dawyck Purple' – liście purpurowe; 
pokrój kolumnowy;

5b

80–100 
120–140 
140–160 
180–200

c5 
c7,5 
c7,5 
c43

Fagus sylvatica 'Dentata' 
buk pospolity 'Dentata' – liście zębate, pofalowane; 5b 60–80 

260–280
c5 

c20 8–10

Fagus sylvatica 'Felderbach' 
buk pospolity 'Felderbach' – pokrój nieregularny;  
wzrost powolny; liście bardzo drobne;

5b 40–60 c5

Fagus sylvatica 'Franken' 
buk pospolity 'Franken' – młode liście gęsto biało 
przyprószone, prawie białe;

5b 80–100 
240–260

c5 
c43

Fagus sylvatica 'Fruticosa' 
buk pospolity 'Fruticosa' – niskie, wielopniowe drzewo 
o regularnym, kopulastym pokroju; 

5b 60–80 c5

Fagus sylvatica 'Golden Edge'  
buk pospolity 'Golden Edge' – liście żółto obrzeżone; 5b 40–60 c5
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eFagus sylvatica 'Green Obelisk' 
buk pospolity 'Green Obelisk' – pokrój 
wąskokolumnowy; liście powcinane;

5b 40–60 c5

Fagus sylvatica 'Greenwood' 
buk pospolity 'Greenwood' – forma karłowa; liście 
drobne, łyżeczkowato wygięte;

5b 60–80 c5

Fagus sylvatica 'Haaren'  
buk pospolity 'Haaren' – pokrój płaczący; liście 
ciemnopurpurowe; wytwarza przewodnik;

5b 60–80 c5

Fagus sylvatica 'Incisa' 
buk pospolity 'Incisa' – odmiana strzępolistna; 5b 40–60 c5

Fagus sylvatica 'Interrupta' 
buk pospolity 'Interrupta' – liście zielone, nieregularnie 
poprzerywane;

5b 60–80 
280–300

c5 
c80 10–12

Fagus sylvatica 'Interrupta Purpurea' 
buk pospolity 'Interrupta Purpurea' – liście purpurowe, 
nieregularnie poprzerywane;

5b 60–80 c5

Fagus sylvatica 'Londal' 
buk pospolity 'Londal' – pokrój płaczący; nie wytwarza 
przewodnika;

5b 60–80 c5

Fagus sylvatica 'Marmorstar' 
buk pospolity 'Marmorstar' – liście gęsto biało 
nakrapiane;

5b 40–60 c5

Fagus sylvatica 'Mercedes' 
buk pospolity 'Mercedes' – liście zredukowane, 
postrzępione; forma karłowa;

5b 40–60 c5

Fagus sylvatica 'Millenium 2000' 
buk pospolity 'Millenium 2000' – liście małe, 
błyszczące; wzrost powolny;

5b 120–140 
360–380

c5 
c80 16–18

Fagus sylvatica 'Pendula' 
buk pospolity 'Pendula' – forma płacząca; 5b 60–80 

200–220
c5 

c70 8–10

Fagus sylvatica 'Plaswijk' 
buk pospolity 'Plaswijk' – liście purpurowe; pokrój 
wąskokolumnowy;

5b 40–60 c5

Fagus sylvatica 'Prostrata' 
buk pospolity 'Prostrata' – forma płacząca; nie wytwarza 
przewodnika;

5b 80–100 c5

Fagus sylvatica 'Purple Drongo Weeper'  
buk pospolity 'Purple Drongo Weeper' – karłowa, 
zwisająca forma; liście purpurowe, postrzępione;

5b 100–120 c10 pa

Fagus sylvatica 'Purple Fountain' 
buk pospolity 'Purple Fountain' – liście czerwone; 
pokrój kolumnowy, zwisający;

5b

40–60 
100–120 
120–140 
140–160 
180–200

c5 
c5 

c7,5 
c12 
c20
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Fagus sylvatica 'Purpurea Nana' 
buk pospolity 'Purpurea Nana' – wolno rosnąca, 
karłowa odmiana o stożkowym pokroju; liście 
ciemnopurpurowe;

5b 30–40 c5

Fagus sylvatica 'Purpurea Latifolia' 
buk pospolity 'Purpurea Latifolia' – liście bardzo  
duże, purpurowe;

5b 40–60 c5

Fagus sylvatica 'Purpurea Pendula' 
buk pospolity 'Purpurea Pendula' – liście purpurowe; 
pokrój parasolowaty;

5b

100–120 
120–140 
240–260 
200–220

c5 
c15 
c43 
c125

10–12 
20–22 pa

Fagus sylvatica 'Purpurea Tricolor' 
buk pospolity 'Purpurea Tricolor' – liście purpurowe, 
różowo obrzeżone;

5b 80–100 c5

Fagus sylvatica 'Remillyensis' 
buk pospolity 'Remillyensis' – forma płacząca; nie 
wytwarza przewodnika;

5b 40–60 c5

Fagus sylvatica 'Rohan Gold' 
buk pospolity 'Rohan Gold' – liście żółte, nieregularnie 
powcinane;

5b 60–80 
200–220

c5 
c43

Fagus sylvatica 'Rohan Minaret' 
buk pospolity 'Rohan Minaret' – pokrój koilumnowy; 
liście purpurowe, postrzępione;

5b 60–80 c5

Fagus sylvatica 'Rohan Red Weeping'  
buk pospolity 'Rohan Red Weeping' – pokrój płaczący; 
forma karłowa; liście ciemnopurpurowe, postrzępione;

5b 100–120 c12 pa

Fagus sylvatica 'Rohan Green Weeping'  
buk pospolity 'Rohan Green Weeping' – pokrój 
płaczący; forma karłowa; liście zielone, postrzępione;

5b 120–140 
160–180

c12 
c12

pa 
pa

Fagus sylvatica 'Rohan Weeping' 
buk pospolity 'Rohan Weeping' – pokrój płaczący; 
forma karłowa; liście purpurowe, postrzępione;

5b 80–120 c12 pa

Fagus sylvatica 'Rohanii' 
buk pospolity 'Rohanii' – liście purpurowoczerwone, 
frędzelkowato postrzępione;

5b 40–60 
160–180

c5 
c30

Fagus sylvatica 'Rolf Marquardt' 
buk pospolity 'Rolf Marquardt' – liście gęsto biało 
nakrapiane; 

5b 40–60 c5

Fagus sylvatica 'Rotundifolia' 
buk pospolity 'Rotundifolia' – niewielkie, okrągłe liście; 5b 100–120 c5

Fagus sylvatica 'Sandrode' 
buk pospolity 'Sandrode' – miniaturowa odmiana;  
liście powcinane;

5b 30–40 c5
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eFagus sylvatica 'Silbertaler' 
buk pospolity 'Silbertaler' – liście szeroko biało 
obrzeżone; karłowy wzrost;

5b 40–60 c5

Fagus sylvatica 'Skrzat' 
buk pospolity 'Skrzat' – liście drobne, okrągłe; 
forma karłowa;

5b 60–80 c5

Fagus sylvatica 'Spa' 
buk pospolity 'Spa' – pokrój kolumnowy; wzrost 
powolny;

5b 100–120 c10

Fagus sylvatica 'Striata' 
buk pospolity 'Striata' – liście z żółtymi pasami 
wzdłuż nerwów;

5b 40–60 c5

Fagus sylvatica 'Suentelensis' 
buk pospolity 'Suentelensis' – pokrój płaczący;  
nie wytwarza przewodnika;

5b 40–60 c5

Fagus sylvatica 'Swat Magret' 
buk pospolity 'Swat Magret' – liście duże, 
ciemnopurpurowe;

5b 40–60 
200–220

c5 
c80

Fagus sylvatica 'Tortuosa' 
buk pospolity 'Tortuosa' – pokrój horyzontalny;  
wzrost powolny; 

5b 40–60 c5

Fagus sylvatica 'Tortuosa Purpurea' 
buk pospolity 'Tortuosa Purpurea' – pokrój 
horyzontalny; wzrost powolny; liście purpurowe;

5b 60–80 c5

Fagus sylvatica 'Tur' 
buk pospolity 'Tur' – odmiana o niezwykle ciemnych, 
bardzo dużych liściach; 

5b 40–60 c5

Fagus sylvatica 'Two Color Weeping'  
buk pospolity 'Two Color Weeping' – karłowa,  
zwisająca forma; liście lekko postrzępione, zielone, 
a na końcach pędów czerwone;

5b 120–140 c12 pa

Fagus sylvatica 'Viridivariegata' 
buk pospolity 'Viridivariegata' – liście jasnozielono 
i żółto upstrzone;

5b 60–80 c5

Fagus sylvatica 'Wolke' 
buk pospolity 'Wolke' – liście kremowożółto 
marmurkowo upstrzone;

5b 40–60 c5

Fagus sylvatica 'Zlatia' 
buk pospolity 'Zlatia' – liście złotożółte; 5b 40–60 

180–200
c5 

c43
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FORSYTHIA – FORSYCJA

Forsythia Boucle d'Or 'Courtacour' 
forsycja Boucle d'Or – niski, karłowy, obficie 
kwitnący krzew;

5b 40–60 c3

Forsythia ×intermedia 'Era'  
forsycja pośrednia 'Era' – nowa polska odmiana; liście 
gęsto biało przyprószone;

5b 40–60 c3

Forsythia ×intermedia 'Golden Times' 
forsycja pośrednia 'Golden Times' – liście żółto 
obrzeżone;

5b 40–60 c3

Forsythia ×intermedia 'Goldzauber' 
forsycja pośrednia 'Goldzauber' – duże, dzwonkowate 
kwiaty; liście ciemnozielone;

5b 40–60 c3

Forsythia ×intermedia 'Lynwood' 
forsycja pośrednia 'Lynwood' – wysoki krzew; odmiana 
obficie kwitnąca;

5b 40–60 c3

Forsythia ×intermedia Minigold 'Flojor' 
forsycja pośrednia Minigold – odmiana o dużych, 
gęsto osadzonych na pędach kwiatach;

5b 40–60 c3

Forsythia ×intermedia 'Nimbus' PBR 

forsycja pośrednia 'Nimbus' – bardzo karłowa odmiana; 
dorasta do 0,5 m wysokości; wiosną pędy wprost 
obsypane dużymi, ciemnożółtymi kwiatami;

5b 30–40 
40–50

c3 
c5

Forsythia 'Maluch' 
forsycja 'Maluch' – obficie kwitnący, zwarty krzew  
do 1,5 m wys.;

5b 30–40 c3

Forsythia Marée d'Or 'Courtasol'  
forsycja Marée d'Or – zwarta, karłowa odmiana; 
obfite kwitnienie;

5b 100–120 c15 pa

Forsythia suspensa 'Aurea'  
forsycja zwisła 'Aurea' – liście żółte; pokrój  
przelewający się;

5a 40–60 c3

Forsythia viridissima Citrus Swizzle 'Mck Citrine' 
forsycja zielona Citrus Swizzle – zwarta, karłowa 
odmiana dorastająca do 0,6 m wys.; liście szeroko 
cytrynowożółto obrzeżone;

6a 30–40 c3

FOTHERGILLA – FOTERGILLA

Fothergilla gardenii 'Blue Mist' 
fotergilla olszolistna 'Blue Mist' – krzew kwitnący przed 
rozwojem liści; liście srebrzystoszare;

6a 30–40 c5
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eFRANKLINIA – FRANKLINIA

Franklinia alatamaha 
franklinia amerykańska – wymarły na stanowiskach 
naturalnych, bardzo ozdobny krzew; liście 
odwrotniejajowato wydłużone, przebarwiające się 
jesienią na bordowoczerwony kolor; kwiaty białe,  
do 5 cm średnicy;

7a 40–60 c5

FRAXINUS – JESION

Fraxinus excelsior  
jesion wyniosły – wysokie, rozłożyste drzewo, stosowane 
m.in. do obsadzania dróg i alej;

5a 80–100 c5

Fraxinus excelsior 'Aarsee' 
jesion wyniosły 'Aarsee' – blaszka liściowa silnie 
zredukowana; listki bardzo wąskie;

5a 140–160 c5

Fraxinus excelsior 'Abiona' 
jesion wyniosły 'Abiona' – bardzo karłowa, kulista 
odmiana; dorasta do ok. 0,8 m wys.;

5a 60–80 c5 pa

Fraxinus excelsior 'Allgold' 
jesion wyniosły 'Allgold' – pędy złotożółte; cecha 
szczególnie widoczna zimą;

5a 80–100 c5

Fraxinus excelsior 'Asplenifolia' 
jesion wyniosły 'Asplenifolia' – blaszka liściowa 
zredukowana; listki bardzo wąskie;

5a 80–100 c5

Fraxinus excelsior 'Crispa' 
jesion wyniosły 'Crispa' – liście ciemne, pomarszczone; 
wzrost bardzo powolny;

5a
60–80 

120–140 
140–160

c5 
c12 
c15

pa 
pa 
pa

Fraxinus ornus 'Mecsek' 
jesion mannowy 'Mecsek' – forma karłowa;  
pokrój kulisty;

6a 200–220 c45 12–14 pa

Fraxinus pennsylvanica 'Aucubifolia' 
jesion pensylwański 'Aucubifolia' – liście z dużymi, 
żółtymi plamami;

5a 80–100 c5

Fraxinus pennsylvanica 'Dr Józef Rokosza' 
jesion pensylwański 'Dr Józef Rokosza' – duże, biało 
upstrzone liście;

5a 100–120 c5

GLEDITSIA – GLEDICZJA, IGLICZNIA

Gleditsia triacanthos 
glediczja trójcierniowa – wysokie drzewo; wytwarza 
długie, brązowe, ozdobne strąki;

6a 100–120 
180–200

c5 
c10

Gleditsia triacanthos 'Emerald Cascade' 
glediczja trójcierniowa 'Emerald Cascade' – forma 
płacząca; tworzy bardzo regularną, parasolowatą koronę;

6a 100–120 
120–140

c7,5 
c10

pa 
pa
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Gleditsia triacanthos 'Goofy' 
glediczja trójcierniowa 'Goofy' – liście dziwacznie 
postrzępione i poskręcane;

6a 40–60 
100–120

c5 
c7,5 pa

Gleditsia triacanthos 'Rubylace' 
glediczja trójcierniowa 'Rubylace' – liście purpurowe; 6a 120–140 

120–140
c7,5 
c7,5

pa 

Gleditsia triacanthos 'Sunburst' 
glediczja trójcierniowa 'Sunburst' – liście żółte; 6a

140–160 
200–220 
280–300

c15 
c30 
c45

6–8 
8–10

GYMNOCLADUS – KŁĘK

Gymnocladus dioica 
kłęk kanadyjski – drzewo o oryginalnym wyglądzie, 
mające jedynie grube gałęzie; liście podwójnie pierzaste; 
duże, ciężkie strąki;

6a 40–60 c5

HALESIA – OŚNIEŻA

Halesia carolina 
ośnieża karolińska – wysoki krzew lub nieduże drzewo; 
kwiaty drobne, dzwonkowate;

6b 60–80 c5

Halesia carolina var. monticola 
ośnieża karolińska odm. górska – drzewo do 15–20 m 
wys.; dzwonkowate, białe kwiaty; owoce z 4 skrzydełkami;

6b 60–80 c5

HALIMODENDRON – SŁONISZ

Halimodenron halodendron 
słonisz srebrzysty – krzew do 1,5 m wys.; liście 
srebrnoniebieskie; kwiaty fioletowe;

5b

40–60 
100–120 
120–140 
140–160

c5 
c5 

c10 
c15

pa 
pa 
pa

HAMAMELIS – OCZAR

Hamamelis ×intermedia 'Aphrodite' 
oczar pośredni 'Aphrodite' – kwiaty żółtopomarańczowe, 
delikatnie pachnące;

6b 60–80 c5

Hamamelis ×intermedia 'Arnold Promise' 
oczar pośredni 'Arnold Promise' – kwiaty żólte; 6b 60–80 

80–100
c5 
c15

Hamamelis ×intermedia 'Birgit' 
oczar pośredni 'Birgit' – kwiaty ciemnoczerwone,  
jedne z najciemniejszych u oczarów;

6b 60–80 c5

Hamamelis ×intermedia 'Diane' 
oczar pośredni 'Diane' – kwiaty czerwonobrązowe; 6b 60–80 

80–100
c5 
c15

Hamamelis ×intermedia 'Feuerzauber' 
oczar pośredni 'Feuerzauber' – kwiaty 
miedzianopomarańczowe;

6b 60–80 c5

Hamamelis ×intermedia 'Jelena' 
oczar pośredni 'Jelena' – kwiaty żółte z miedzianym 
odcieniem;

6b 60–80 
80–100

c5 
c15

Hamamelis ×intermedia 'Livia' 
oczar pośredni 'Livia' – kwiaty jasnoczerwone, pachnące; 6b 60–80 c5
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eHamamelis ×intermedia 'Orange Beauty' 
oczar pośredni 'Orange Beauty' – kwiaty pomarańczowe, 
pachnące;

6b 60–80 c7,5

Hamamelis ×intermedia 'Pallida' 
oczar pośredni 'Pallida' – kwiaty jasnożółte; płatki 
bardzo długie;

6b 60–80 
100–120

c5 
c15

Hamamelis ×intermedia 'Spanish Spider' 
oczar pośredni 'Spanish Spider' – kwiaty duże, 
żółtopomarańczowe z czerwonym środkiem; 

6b 60–80 c5

Hamamelis ×intermedia 'Westerstede' 
oczar pośredni 'Westerstede' – kwiaty żółte; 
bardzo obficie kwitnie;

6b
60–80 
80–100 
100–120

c5 
c7,5 
c15

Hamamelis japonica 'Pendula'  
oczar japoński 'Pendula' – forma płacząca; kwiaty 
jasnożółte;

6b 120–140 c12

HEPTACODIUM – HEPTAKODIUM

Heptacodium miconioides Tianshan 'Minhep' 
heptakodium chińskie Tianshan – pokrój zwarty, 
regularny; odmiana niższy niż gatunek;

6a 60–80 c5

HIBISCUS – KETMIA

Hibiscus syriacus French Cabaret 
Pastel 'Mindoub1' PBR 

ketmia syryjska French Cabaret Pastel – kwiaty 
pełne, jasnoróżowe z postrzępionym brzegiem płatków;

7a 80–100 
140–160

c5 
c15

Hibiscus syriacus French Cabaret 
Red 'Mindour1' PBR 

ketmia syryjska French Cabaret Red – kwiaty pełne, 
czerwonoróżowe, z pofalowanym brzegiem płatków;

7a 80–100 c5

Hibiscus syriacus 'Hamabo' 
ketmia syryjska 'Hamabo' – kwiaty jasnoróżowe 
z ciemnoczerwonym środkiem;

7a 80–100 c5

Hibiscus syriacus 'Oiseau Bleu' 
ketmia syryjska 'Oiseau Bleu' – kwiaty jasnofioletowe, 
niebieskawe;

7a 80–100 c5

Hibiscus syriacus Pink Chiffon 'Jwnwood4'  
ketmia syryjska Pink Chiffon – kwiaty pełne, 
jasnoróżowe z ciemnoróżowymi naciekami ze środka 
kwiatu; płatki lekko pofalowane;

7a 80–100 c5

Hibiscus syriacus 'Woodbridge' 
ketmia syryjska 'Woodbridge' – kwiaty różowe 
z ciemniejszym środkiem;

7a 80–100 c5
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HIPPOPHAË – ROKITNIK

Hippophaë rhamnoides 'Askola' 
rokitnik pospolity 'Askola' – odmiana żeńska; wysoka 
zawartość witaminy C i E w owocach;

4 40–60 c5

Hippophae rhamnoides 'Friesdorfer Orange' 
rokitnik pospolity 'Friesdorfer Orange' – odmiana 
samopylna; owoce duże, soczyste z wysoką zawartościa 
witaminy C;

4 40–60 c5

Hippophaë rhamnoides 'Frugana' 
rokitnik pospolity 'Frugana' – żeńska odmiana owocowa; 
wysoka zawartość witaminy C; owoce średniej wielkości;

4 40–60 c5

Hippophaë rhamnoides 'Hergo' 
rokitnik pospolity 'Hergo' – wczesna, żeńska odmiana 
owocowa; owoce jasnożółte;

4 40–60 c5

Hippophaë rhamnoides 'Hikul'  
rokitnik pospolity 'Hikul' – zwarta, kulista forma; 
dorasta do 1,5 m wys.; doskonała roślina okrywowa;

4 20–30 
40–60

c3 
c7,5

Hippophaë rhamnoides 'Leikora' 
rokitnik pospolity 'Leikora' – żeńska odmiana owocowa; 
owoce duże, ciemnopomarańczowoczerwone; 
dojrzewają późno (ix–x);

4 40–60 c5

Hippophaë rhamnoides 'Pollmix' 
rokitnik pospolity 'Pollmix' – odmiana męska;  
dobry zapylacz

4 40–60 c5

HOLODISCUS – PEŁNOKRĘŻNIK

Holodiscus discolor var. ariifolius 
pełnokrężnik różnobarwny odmiana szara – rzadko 
spotykany krzew ozdobny z białych kwiatów zebranych 
w okazałe, przewisające wiechy;

5b 40–60 c5

HOVENIA – HOWENIA

Hovenia dulcis 
howenia słodka – wysoki krzew lub niskie drzewo, 
nazywane „japońskim drzewem rodzynkowym”; 
szypułki kwiatów mięśnieją i stają się słodkie i jadalne;

6b 60–80 c5

HYDRANGEA – HORTENSJA

Hydrangea arborescens 'Annabelle'  
hortensja krzaczasta 'Annabelle' – kwiatostany szerokie 
(do 40 cm), śnieżnobiałe;

5b 40–60 
60–80

c3 
c5

Hydrangea arborescens subsp. arborescens 
hortensja krzaczasta podgatunek typowy – liście od 
spodu srebrzystoszare; płaskie kwiatostany z przewagą 
kwiatów płodnych; 

5b 40–60 c3
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eHydrangea arborescens 'Lime Rickey'  
hortensja krzaczasta 'Lime Rickey' – zwarta, 
kulista odmiana dorastająca do jedynie 1 m wys.; 
zielonkawobiałe kwiaty zebrane są w kuliste kwiatostany;

5b 30–40 
40–60

c3 
c5

Hydrangea arborescens Pink Annabelle 'Spirit' PBR 

hortensja krzaczasta Invincibelle – pierwsza odmiana 
tego gatunku o wyraźnie różowych kwiatach zebranych 
w duże kwiatostany;

5b 40–60
c5 

Hydrangea arborescens 'Sheep Cloud' 
hortensja krzaczasta 'Sheep Cloud' – duże kuliste 
kwiatostany; kwiaty białe, płonne;

5b 40–60 c3

Hydrangea arborescens Strong 
Annabelle 'Abetwo' PBR 

hortensja krzaczasta Incrediball – odmiana o bardzo 
dużych, prawie okrągłych kwiatostanach, osadzonych na 
sztywnych pędach;

5b 40–60
c5 

Hydrangea arborescens 'White Dome' 
hortensja krzaczasta 'White Dome' – krzew do 1 m wys.; 
liście od spodu jasnoszare; kwiaty białe;

5b 40–60 c3

Hydrangea aspera Hot Chocolate 'Haopr012' PBR 

hortensja kosmata Hot Chocolate – liście 
wydłużone, purpurowofioletowe, pokryte gęstym 
kutnerem;

6b 40–60 c5

Hydrangea aspera 'Macrophylla' 
hortensja kosmata 'Macrophylla' – wielkie, pokryte 
kutnerem liście; duże, różowe, owłosione kwiatostany;

6b 40–60 c5

Hydrangea heteromalla  
hortensja miękkowłosa – rzadko spotykany wysoki 
krzew o ozdobnej, łuszcącej się korze; ozdobne białe, 
baldachowate kwiatostany; 

5b 40–60 c5

Hydrangea paniculata Bobo 'Ilvobo' PBR 

hortensja wiechowata Bobo – zwarty, gęsty krzew, 
dorastający do 0,6–0,7 m wys.; podczas kwitnienia 
obsypany jest białymi kwiatostanami, które z czasem 
lekko różowieją;

5a 30–40 
40–60

c3 
c5

Hydrangea paniculata 'Bombshell' PBR 

hortensja wiechowata 'Bombshell' – niska odmiana 
wytwarzająca bardzo dużą ilość białożółtawych 
kwiatostanów średniej wielkości;

5a 30–40 
40–50

c3 
c5

Hydrangea paniculata 'Candlelight'  
hortensja wiechowata 'Candlelight' – kwiatostany 
bardzo długie, spiczaste, różowiejące; kwiaty płodne 
i płonne;

5a

30–40 
60–80 

60 
80–100

c3 
c5 
c5 

c20
pa 
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Hydrangea paniculata 'Dharuma' 
hortensja wiechowata 'Dharuma' – niski, zwarty krzew, 
dorastający do 1 m wys.; kwiaty płodne i płone zebrane 
w nieduże kwiatostany; szybko różowieją;

5a 40–60 c3

Hydrangea paniculata Diamant Rouge 'Rendia' PBR 

hortensja wiechowata Diamant Rouge –  
krzew dorastający do 1,5 m wys.; kwiatostany długości 
35–40 cm, przebarwiające się na ciemnoróżowo;

5a 40–60 c3

Hydrangea paniculata Diamantino 'Ren 101' PBR 

hortensja wiechowata Diamantino – bardzo duże, 
lekko różowiejące kwiatostany złożone z kwiatów 
płonnych; dorasta do 1,2 m wys.;

5a 60–80 c5

Hydrangea paniculata Early Sensation 'Bulk' PBR 

hortensja wiechowata Early Sensation – kwiatostany 
duże, szybko różowiejące, stożkowate;

5a 40–60 
60–80

c3 
c5

Hydrangea paniculata 'Everest' 
hortensja wiechowata 'Everest' – luźny krzew osiągający 
2,5 m wys.; Kwiatostany duże, wydłużone, złożone 
z kwiatów płonnych i płodnych; Kwiaty płonne 
są początkowo białe, później różowieją;

5a 40–60 c3

Hydrangea paniculata Great Star 'Le Vasterival' PBR 

hortensja wiechowata Great Star – bardzo 
duże, czteropłatkowe kwiaty płonne; jedna 
z najoryginalniejszych odmian hortensji wiechowatej;

5a 40–60 
60–80

c3 
c12

Hydrangea paniculata 'Kyushu' 
hortensja wiechowata 'Kyushu' – kwiatostany spiczaste, 
złożone z białych kwiatów; liście żywozielone, 
błyszczące;

5a 40–60 c3

Hydrangea paniculata Levana 'Cov' PBR  
hortensja wiechowata Levana – kwiaty białe,  
zebrane w bardzo długie (do 50 cm) kwiatostany;  
wzrost bardzo silny;

5a 40–60 
60–80

c3 
c5

Hydrangea paniculata 'Limelight' PBR  
hortensja wiechowata 'Limelight' – wyprostowany krzew 
do 2 m wys.; kwiaty jasnozielone lub żółte, zebrane 
w duże kwiatostany;

5a

40–60 
60–80 
80–100 
60–80 

100–120

c3 
c5 

c10 
c5 

c20
pa 

Hydrangea paniculata Little Lime 'Jane' PBR 

hortensja wiechowata Little Lime – niska, zwarta 
odmiana o żółtozielonych, różowiejących kwiatostanach; 
kwiaty tylko płonne;

5a
30–40 
40–60 

60

c3 
c5 
c5 pa

Hydrangea paniculata Magical 
Candle 'Bokraflame' PBR 

hortensja wiechowata Magical Candle –  
krzew dorastający do 2 m wys.; gęste kwiatostany  
są początkowo zielonobiałe, później różowieją;

5a
30–40 
60–80 
80–100

c3 
c5 

c20
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eHydrangea paniculata Magical Fire 'Bokraplume' PBR 

hortensja wiechowata Magical Fire – niska, zwarta 
odmiana o zaokrąglonych kwiatostanach; kwiaty płodne 
i płonne szybko różowieją i czerwienieją;

5a 30–40 
60–80

c3 
c5

Hydrangea paniculata Magical Himalaya 
'Kolmahima' PBR  
hortensja wiechowata Magical Himalaya –  
niski, zwarty krzew osiągający 1,5 m wys.; spiczaste, 
sztywne kwiatostany złożone są z czystobiałych 
 kwiatów płodnych i płonnych;

5a 60–80 c5

Hydrangea paniculata Magical Moonlight 
'Kolmagimo' PBR 

hortensja wiechowata Magical Moonlight – 
piękna odmiana o wielkich, spiczastych kwiatostanach, 
złożonych z żółtawych, płonnych kwiatów;

5a 30–40 
60–80

c3 
c5

Hydrangea paniculata Magical Starlight 
'Kolmastar' 
hortensja wiechowata Magical Starlight –  
duże, sztywne kwiatostany, złożone z kwiatów płodnych 
i dużych, gwiazdkowatych kwiatów płonnych;

5a 30–40 c3

Hydrangea paniculata Magical Vesuvio 
'Kolmavesu' PBR  
hortensja wiechowata Magical Vesuvio –  
zwarty, niski krzew osiągający 1,5 m wys.;  
stożkowate kwiatostany zmieniają kolor  
od białego do ciemnoczerwonego;

5a 60–80 c5

Hydrangea paniculata Mega Mindy 'IlvoMindy' PBR 

hortensja wiechowata Mega Mindy – krzew 
dorastający do 1,5 m wys.; kwiatostany początkowo białe, 
później różowiejące;

5a 30–40 c3

Hydrangea paniculata 'Mega Pearl' 
hortensja wiechowata 'Mega Pearl' – kwiatostany 
złożone z białych, różowiejących kwiatów płonnych;

5a 30–40 c3

Hydrangea paniculata 'Papillon' 
hortensja wiechowata 'Papillon' – silnie rosnąca odmiana 
osiągająca 2,5 m wys.; duże, stożkowate wiechy złożone 
są z kwiatów płonnych i płodnych; kwiaty różowieją;

5a 30–40 c3

Hydrangea paniculata PastelGreen 
'Renxolor' PBR   
hortensja wiechowata Pastelgreen – bardzo 
oryginalna odmiana o zmieniających wielokolorowych 
kwiatostanach; pojawiające się kolory to biały, kremowy, 
różowy, zielony, czerwony;

5a 60–80 c5
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Hydrangea paniculata 'Pee Wee'  
hortensja wiechowata 'Pee Wee' – krzew dorastający 
do 1,5 m wys.; kwiaty płonne są początkowo białe, 
szybko jednak różowieją;

5a 40–60 c3

Hydrangea paniculata 'Phantom'  
hortensja wiechowata 'Phantom' – duże, podłużne 
kwiatostany; bardzo obficie kwitnie;

5a 40–60 
60–80

c3 
c5

Hydrangea paniculata 'Pink Diamond' 
hortensja wiechowata 'Pink Diamond' – kwiaty duże, 
białe, później różowiejące;

5a 30–40 c3

Hydrangea paniculata 'Pinky Winky' PBR  
hortensja wiechowata 'Pinky Winky' – krzew do 1,5 m 
wys.; kwiaty białe, jesienią różowiejące; pędy różowe;

5a

30–40 
40–60 
60–80 

60

c3 
c5 

c10 
c5 pa

Hydrangea paniculata 'Polar Bear' PBR 

hortensja wiechowata 'Polar Bear' – nowa, piękna 
odmiana, odznaczająca się ogromnymi, spiczastymi 
kwiatostanami, złożonymi z żółtawych kwiatów 
płonnych; sztywne pędy sprawiają, że krzew nie 
rozłamuje się;

5a 30–40 c3

Hydrangea paniculata ‘Polestar’ PBR  
hortensja wiechowata ‘Polestar’ – nowa, wyjątkowo 
atrakcyjna, karłowa odmiana; dorasta do 0,6 m wys.; 
białe kwiaty pojawiają się już w połowie czerwca;

5a 30–40 c4

Hydrangea paniculata Prim'white 'Dolprim' PBR 

hortensja wiechowata Prim'white – kwiaty 
białe; kwiatostany pojawiają się już nawet 
na początku czerwca;

5a 40–60 c4

Hydrangea paniculata 'Shikoku Flash' 
hortensja wiechowata 'Shikoku Flash' – liście 
nieregularnie żółto i kremowo upstrzone; 

5a 30–40 c3

Hydrangea paniculata 'Silver Dollar' 
hortensja wiechowata 'Silver Dollar' – pokrój 
wyprostowany; kwiaty białe, płonne, nieróżowiejące;

5a 40–60 
60–80

c3 
c5

Hydrangea paniculata Sundae Fraise 'Rensun' PBR 

hortensja wiechowata Sundae Fraise – krzew 
dorastający do 1 m wys.; bardzo duże, różowiejące 
kwiatostany; 

5a
30–40 
40–60 
60–80

c3 
c5 

c10

Hydrangea paniculata 'Tardiva' 
hortensja wiechowata 'Tardiva' – obfite kwitnienie; 5a 40–60 

60–80
c3 
c5

Hydrangea paniculata Vanille Fraise 'Renhy' PBR  
hortensja wiechowata Vanille Fraise – ogromne, 
białe kwiatostany, później różowiejące;

5a
40–60 
60–80 
80–100

c3 
c5 

c10
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eHydrangea paniculata 'White Lady' 
hortensja wiechowata 'White Lady' – krzew dorastający 
do 1,5 m wys.; kwiatostany złożone z kwiatów płonnych 
i płodnych; ząbkowane, czystobiałe kwiaty płonne;

5a 80–100 c7,5

Hydrangea paniculata 'Wim's Red' PBR 

hortensja wiechowata 'Wim's Red' – kwiaty początkowo 
białe, później różowieją, jeszcze później stają się 
buraczkowoczerwone;

5a 40–60 
60–80

c3 
c5

Hydrangea quercifolia 'Alice' 
hortensja dębolistna 'Alice' – silnie rosnący krzew; 
atrakcyjne jesienne przebarwienie liści; kwiaty białe, 
szybko różowiejące, zebrane w okazałe kwiatostany;

6b 40–60 c5

Hydrangea quercifolia 'Ice Crystal' 
hortensja dębolistna 'Ice Crystal' – bardzo obficie 
kwitnąca, zwarta, gęsta odmiana;

6b 40–60 c5

Hydrangea quercifolia 'Snowflake' 
hortensja dębolistna 'Snowflake' – kwiaty białe, 
półpełne;

6b 40–60 c5

Hydrangea serrata 'Bluebird' 
hortensja piłkowana 'Bluebird' – kwiaty płodne 
niebieskie, a płone różowe lub niebieskie;

6b 40–60 c5

HYPERICUM – DZIURAWIEC

Hypericum ×inodorum Magical Beauty 
'Kolmbeau' PBR 

dziurawiec bezwonny Magical Beauty 'Kolmbeau' – 
krzew do 90 cm wysokości, ozdobny z żółtych kwiatów 
i łososioworóżowych owoców;

6b 40–60 c5

Hypericum ×inodorum Magical Red Fame 
'Kolmaref ' PBR 

dziurawiec bezwonny Magical Red Fame 'Kolmaref ' 
– krzew do 90 cm wysokości, ozdobny z żółtych 
kwiatów i czerwonych owoców;

6b 40–60 c5

Hypericum ×inodorum Magical Sunshine 
'Kolmasun' PBR 

dziurawiec bezwonny Magical Sunshine 
'Kolmasun' PBR – krzew do 90 cm wys., ozdobny 
z żółtych kwiatów i żółtych owoców;

6b 40–60 c5

IDESIA – IDEZJA

Idesia polycarpa   
idezja wieloowocowa – bardzo rzadko spotykane drzewo 
pochodzące z Dalekiego Wschodu; ozdobne czerwone 
owoce zebrane są w luźne groniaste owocostany;

7a 60–80 c5
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ILEX – OSTROKRZEW

Ilex aquifolium Heckenzwerg 'Hachzwerg' PBR 

ostrokrzew Meservy Heckenzwerg – nowa karłowa 
odmiana o bardzo gęstym, kulistym pokroju;  
osiąga 0,3–0,4 m wys.;

6a 20–30 c3

Ilex ×meserveae 'Blue Angel'  
ostrokrzew Meservy 'Blue Angel' – żeńska odmiana 
o zwartym pokroju; liście zielone z niebieskawm 
połyskiem;

6a 40–60 c3

Ilex ×meserveae 'Blue Prince'  
ostrokrzew Meservy 'Blue Prince' – silnie rosnąca 
odmiana męska o wyprostowanym pokroju; liście 
ciemnozielone, błyszczące;

6a 40–60 c3

Ilex ×meserveae 'Blue Princess'  
ostrokrzew Meservy 'Blue Princess' – żeńska, obficie 
owocująca odmiana o rozłożystym pokroju;

6a 40–60 c3

Ilex ×meserveae Heckenblau 'Hach 1' PBR 

ostrokrzew Meservy Heckenblau – pokrój 
wzniesiony; liście na młodych przyrostach w kolorze 
owoców bakłażanu;

6a 40–60 c3

Ilex ×meserveae Heckenfee 'Hachfee' PBR 

ostrokrzew Meservy Heckenfee – pokrój 
wyprostowany; liście błyszczące, ciemnozielone 
z niebieskawym odcieniem; odmiana żeńska;

6a 40–60 c3

Ilex ×meserveae 'Heckenpracht' PBR  
ostrokrzew Meservy 'Heckenpracht' – silnie rosnąca 
odmiana męska o kolumnowym pokroju; liście na 
najmłodszych przyrostach brązowoczerwone;

6a 40–60 c3

Ilex ×meserveae 'Heckenstar' PBR 

ostrokrzew Meservy 'Heckenstar' – pokrój 
wyprostowany; liście błyszczące, ciemnozielone 
z niebieskawym odcieniem; odmiana męska;

6a 40–60 c3

Ilex ×meserveae Little Rascal 'Mondo'  
ostrokrzew Meservy Little Rascal – karłowa,  
kulista odmiana o bardzo regularnym pokroju; 
 osiąga 0,6 m wys.;

6b 20–30 c3

INDIGOFERA – INDYGOWIEC

Indigofera heterantha  
indygowiec himalajski – kwiaty różowofioletowe; krzew 
polecany na miejsca suche i słoneczne;

7a 30–40 c3

JUGLANS – ORZECH

Juglans nigra 
orzech czarny – wysokie, rozłożyste drzewo o długich, 
pierzasto złożonych liściach;

5b 120–140 c10
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eJuglans nigra 'Laciniata' 
orzech czarny 'Laciniata' – liście głęboko powcinane; 5b 120–140 c12 pa

KALOPANAX – KALOPANAKS

Kalopanax septemlobus 
kalopanaks siedmioklapowy – oryginalne drzewo 
z rodziny araliowatych; pędy pokryte kolcami; liście 
przypominają kształtem liście klonu kappadockiego;

5b 40–60 c5

KOELREUTERIA – MYDLENIEC

Koelreuteria paniculata 
mydleniec wiechowaty – drzewo do 10 m wys.; duże, 
luźne, żółte kwiatostany;

6b 140–160 c10

KOLKWITZIA – KOLKWICJA

Kolkwitzia amabilis 
kolkwicja chińska – krzew do 2 m wys. o ozdobnych, 
różowych kwiatach;

5b 30–40 c3

Kolkwitzia amabilis 'Maradco' 
kolkwicja chińska 'Maradco' – liście złotożółte; 5b 30–40 

60–80
c3 

c7,5

+LABURNOCYTISUS – LABURNOCYTISUS

+Laburnocytisus adamii 
laburnocytisus Adama – ciekawostka dendrologiczna; 
kwiaty jak u Laburnum, ale brudnofioletowe, czasem 
żółte;

6a 60–80 c5

LABURNUM – ZŁOTOKAP

Laburnum alpinum 'Aureum'  
złotokap alpejski 'Aureum' – liście złotożółte; 6a 60–80 

120–140
c5 

c7,5 pa

Laburnum alpinum 'Lucidum' 
złotokap alpejski 'Lucidum' – liście duże, wyraźnie 
błyszczące;

6a 60–80 c5

Laburnum anagyroides 
złotokap pospolity – krzew do 5–7 m wys.; długie, żółte, 
zwisające kwiatostany;

5b 120–140 c7,5

Laburnum anagyroides var. alschingeri  
złotokap pospolity odmiana Alschingera – rzadko 
spotykana odmiana botaniczna; dorasta do 2–3 m wys.;

5b 60–80 c5

Laburnum anagyroides 'Quercifolium' 
złotokap pospolity 'Quercifolium' – liście delikatnie 
powcinane;

5b 140–160 c5

Laburnum anagyroides 'Yellow Rocket' PBR 
złotokap pospolity 'Yellow Rocket' – pokrój wąsko 
kolumnowy; odmiana kwitnie bardzo obficie;

5b 60–80 c5

Laburnum ×watereri 'Vossii' 
złotokap Waterera 'Vossii' – bardzo długie, żółte 
zwisające kwiatostany;

6a
80–100 

240–260 
300–320

c5 
c15 
c30

6–8 
8–10
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LAVANDULA – LAWENDA

Lavandula angustifolia 'Hidcote' 
lawenda wąskolistna 'Hidcote' – zwarta, obficie kwitnąca 
odmiana;

6b 30–35 c3

LESPEDEZA – LESPEDEZA

Lespedeza bicolor 
lespedeza krzewiasta – krzew dorastający do 1,5–2 m wys. 
o przewisającym pokroju; kwiaty różowofioletowe;

6a 60–80 c5

Lespedeza thunbergii 
lespedeza Thunberga – krzew dorastający do 2 m 
wys. o przewisającym pokroju; kwiaty ciemne, 
różowofioletowe;

6b 60–80 c5

Lespedeza thunbergii 'Edo-shibori' 
lespedeza Thunberga 'Edo-shibori' – krzew dorastający 
do 2 m wys.; o przewisającym pokroju; kwiaty 
dwukolorowe – biało-różowe

6b 60–80 c5

LEYCESTERIA – LEJCESTERIA

Leycesteria formosa Golden Lanterns 
'Notbruce'   
lejcesteria piękna Golden Lanterns – bardzo 
ozdobny krzew o oryginalnych biało-czerwonych 
kwiatostanach; liście intensywnie żółte;

7b 60–80 c5

LINDERA – LINDERA

Lindera benzoin 
lindera zwyczajna – rzadko spotykany krzew 
kwitnący na żółto bardzo wczesną wiosną; liście 
o charakterystycznym ostrym zapachu;

6a 60–80 c5

LIQUIDAMBAR – AMBROWIEC

Liquidambar orientalis  
ambrowiec turecki – rzadko spotykany gatunek 
ambrowca; liście drobne; piękny jesienny kolor liści; 

7b 80–100 c5

Liquidambar styraciflua 
ambrowiec amerykański – drzewo o ozdobnej, korkowej 
korze; liście przebarwiają się jesienią na pomarańczowo;

6a 100–120 
180–200

c5 
c25 6–8

Liquidambar styraciflua 'Albomarginata Manon' 
ambrowiec amerykański 'Albomarginata Manon' –  
liście szeroko biało obrzeżone;

6a 80–100 c5

Liquidambar styraciflua 'Aurora' 
ambrowiec amerykański 'Aurora' – liście żółto upstrzone; 6a 80–100 c5

Liquidambar styraciflua 'Silver King' 
ambrowiec amerykański 'Silver King' – liście szeroko 
biało obrzeżone;

6a 80–100 c5
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eLIRIODENDRON – TULIPANOWIEC

Liriodendron 'Chapel Hill' 
tulipanowiec 'Chapel Hill' – mieszaniec tulipanowca 
chińskiego z amerykańskim; ozdobny z dużych kwiatów;

6a 80–100 c7,5

Liriodendron chinense 
tulipanowiec chiński – rzadko spotykany gatunek 
o dużych, głeboko powcinanych liściach; młode 
przyrosty purpurowoczerwone;

6b 80–100 c5

Liriodendron tulipifera 
tulipanowiec amerykański – drzewo do 30 m wys., 
ozdobne z liści, które są lirowatego kształtu;

6a 120–140 
220–240

c5 
c12 6–8

Liriodendron tulipifera 'Aureomarginatum'  
tulipanowiec amerykański 'Aureomarginatum' –  
liście żółto obrzeżone;

6a 80–100 
160–180

c7,5 
c15

Liriodendron tulipifera 'Crispum' 
tulipanowiec amerykański 'Crispum' – liście 
nieregularnie poskręcane;

6a 80–100 c7,5

Liriodendron tulipifera 'Fastigiatum' 
tulipanowiec amerykański 'Fastigiatum' – forma 
kolumnowa;

6a 80–100 
140–160

c7,5 
c10

Liriodendron tulipifera 'Glen Gold' 
tulipanowiec amerykański 'Glen Gold' – forma 
złotolistna;

6a 100–120 c7,5

Liriodendron tulipifera 'Heltorf ' 
tulipanowiec amerykański 'Heltorf ' – liście z dwiema 
parami klap;

6a 80–100 c7,5

Liriodendron tulipifera 'Jackson' 
tulipanowiec amerykański 'Jackson' – liście złotożółte; 6a 100–120 c7,5

Liriodendron tulipifera 'Purgatory'  
tulipanowiec amerykański 'Purgatory' – środkowa 
część blaszki liściowej złotożółta;

6a 100–120 c7,5

Liriodendron tulipifera 'Roodhaan'  
tulipanowiec amerykański 'Roodhaan' – liście  
z bardzo głęboko wyciętymi, zaokrąglonymi klapami;

6a 100–120 c7,5

LONICERA – SUCHODRZEW, WICIOKRZEW

Lonicera kamtschatica 'Bakczarskaja Jubilejnaja'  
suchodrzew kamczacki (jagoda kamczacka) 
'Bakczarskaja Jubilejnaja' – odmiana o dużych, 
wrzecionowatych owocach;

2 40–60 c5

Lonicera kamtschatica 'Eisbär'  
suchodrzew kamczacki (jagoda kamczacka) 'Eisbär' – 
odmiana o bardzo dużych owocach – 3–4 cm długości;

2 30–40 c3
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Lonicera kamtschatica 'Gordost' Bakczara' 
suchodrzew kamczacki (jagoda kamczacka) 'Gordost' 
Bakczara' – owoce wrzecionowate, do 4,5 cm długości; 

2 30–40 
40–60

c3 
c5

Lonicera kamtschatica 'Jugana' 
suchodrzew kamczacki (jagoda kamczacka) 'Jugana' – 
owoce dzbankowate, bardzo słodkie; odmiana deserowa;

2 40–60 c5

Lonicera kamtschatica 'Kalinka'  
suchodrzew kamczacki (jagoda kamczacka) 'Kalinka' – 
odmiana bardzo plenna; niebieskie owoce mają  
do 1,5 cm średnicy;

2 40–60 c5

Lonicera kamtschatica 'Leningradskij Velikan'  
suchodrzew kamczacki 'Leningradskij Welikan' – bardzo 
plenna odmiana; owoce duże, cylindryczne, słodkie;

2 40–60 c5

Lonicera kamtschatica 'Morena'  
suchodrzew kamczacki (jagoda kamczacka) 'Morena' – 
owoce wrzecionowate, średniej wielkości;

2 40–60 c5

Lonicera kamtschatica 'Nimfa'  
suchodrzew kamczacki (jagoda kamczacka) 'Nimfa' 
– krzew do 1,5 m wys., owoce niebiesko-fioletowe, 
wrzecinowate, słodkie, aromatyczne;

2 40–60 c5

Lonicera kamtschatica 'Silginka' 
suchodrzew kamczacki (jagoda kamczacka) 'Silginka' – 
krzew obficie owocujący, owoce szerokowrzecionowate, 
bardzo słodkie;

2 40–60 c5

Lonicera kamtschatica 'Streżewczanka' 
suchodrzew kamczacki (jagoda kamczacka) 
'Streżewczanka' – owoce szerokowrzecionowate, 
miękkie, lekko kwaskowe;

2 40–60 c5

Lonicera kamtschatica 'Sybiraczka'  
suchodrzew kamczacki (jagoda kamczacka) 'Sybiraczka' 
– owoce duże, wrzecionowate, lekko zakrzywione;

2 40–60 c5

Lonicera kamtschatica 'Tomiczka' 
suchodrzew kamczacki (jagoda kamczacka) 'Tomiczka' 
– krzew bardzo obficie owocujący, owoce wąsko owalne, 
ciemnoniebieskie o nierównej powierzchni,słodko-
kwaśne;

2 40–60 c5

Lonicera kamtschatica 'Vostorg'  
suchodrzew kamczacki (jagoda kamczacka) 'Vostorg' 
– owoce szerokowrzecionowate, o bardzo dużych 
owocach, do 5 cm długości;

2 40–60 c5

Lonicera kamtschatica 'Wojtek'  
suchodrzew kamczacki (jagoda kamczacka) 'Wojtek' – 
owoce duże, baryłkowate; odmiana wczesna;

2 40–60 c5
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eLonicera periclymenum Chic & Choc 'Inov205' PBR 

wiciokrzew pomorski Chic & Choc – krzewiasta 
odmiana wiociokrzewu; pokrój kulisty, zwarty; kwiaty 
silnie pachnące, fioletowe w pąkach, a po otwarciu 
żółtopomarańczowe;

5a 30–40 c5

LYONIA – LIONIA

Lyonia ligustrina 
lionia ligustrowata – krzew dorastający do 2 m wys. 
z rodziny wrzosowatych; białe kwiaty zebrane są 
w wiechy; jesienią przebarwia się na czerwono; 
wymaga kwaśnego podłoża;

5b 40–60 c5

MAACKIA – MAKIA

Maackia amurensis 
makia amurska – niskie drzewo o jajowatej koronie; 
liście pierzasto złożone; białe, dzwonkowate kwiaty 
zebrane są w wyprostowane wiechowate kwiatostany;

5b 60–80 c5

MACLURA – ŻÓŁTNICA

Maclura pomifera 
żółtnica pomarańczowa – niewielkie, cierniste drzewo; 
oryginalne, duże, kuliste owoce, przypominające 
pomarańcze;

6b 80–100 
160–180

c5 
c10

MAGNOLIA – MAGNOLIA, ROZWOŃ

Magnolia acuminata 
magnolia drzewiasta – wysokie drzewo; kwiaty 
żółtozielonkawe;

5b 80–100 c5

Magnolia 'Athene' 
magnolia 'Athene' – kwiaty bardzo duże, czarkowate, 
białe z różowym paskiem na zewnątrz płatków;

6a 180–200 c20

Magnolia 'Betty' 
magnolia 'Betty' – bardzo wcześnie kwitnący krzew lub 
małe drzewo o bardzo dużych, purpurowo-czerwonych 
kwiatach;

6a 60–80 c5

Magnolia 'Black Tulip' 
magnolia 'Black Tulip' – kwiaty niezwykle ciemne, 
purpurowe; przypominają kształtem kwiaty tulipana;

6b 180–200 c20

Magnolia 'Brixton Belle'  
magnolia 'Brixton Belle' – olbrzymie, różowe, 
 kuliste kwiaty;

6b 140–160 c15

Magnolia ×brooklynensis 'Yellow Bird'   
magnolia brooklińska 'Yellow Bird' – kwiaty intensywnie 
żółte; niskie drzewo do 5–6 m wys.;

6a 100–120 c12

Magnolia 'Burgundy Star'  
magnolia 'Burgundy Star' – kwiaty duże, 
bordowoczerwone;

6a 160–180 c15
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Magnolia 'Butterflies'  
magnolia 'Butterflies' – rozłożysty krzew dorastający 
do 3–4 m wys.; kwiaty żółte; kwitnie bardzo obficie 
przed rozwojem liści;

6a 60–80 c5

Magnolia 'Charles Raffill'  
magnolia 'Charles Raffill' – bardzo duże kwiaty, 
jasnoróżowe wewnątrz, ciemniejsze na zewnątrz;

6b 180–200 c12

Magnolia 'Cleopatra' PBR  
magnolia 'Cleopatra' – kwiaty duże (do 20 cm średnicy), 
czarkowate, ciemnoróżowe z metalicznym połyskiem;

6b 140–160 c15

Magnolia 'Copeland Court'  
magnolia 'Copeland Court' – niewielka odmiana 
odznaczająca się bardzo intensywnie różowym kolorem 
bardzo dużych kwiatów;

6b 180–200 c20

Magnolia 'Coral Reef '  
magnolia 'Coral Reef ' – kwiaty bardzo duże, 
łososioworóżowe;

6a 60–80 c5

Magnolia 'David Clulow'  
magnolia 'David Clulow' – kwiaty czystobiałe, duże, 
czarkowate;

6a 100–120 c12

Magnolia 'Daybreak'  
magnolia 'Daybreak' – kwiaty bardzo duże, różowe 
z delikatnym pomarańczowym odcieniem;

6b 100–120 c15

Magnolia denudata  
magnolia naga – kwiaty kremowobiałe; 6a 60–80 c5

Magnolia 'Felix'  
magnolia 'Felix' – kwiaty niezwykle duże (do 30 cm 
średnicy), ciemnoróżowe;

6b 100–120 c15

Magnolia 'Galaxy'  
magnolia 'Galaxy' – odmiana bardzo silnie rosnąca 
o kolumnowym pokroju; kwiaty purpurowo-czerwone;

6a 60–80 c5

Magnolia 'Genie' PBR 

magnolia 'Genie' – kwiaty ciemnobordowe; odmiana 
powtarza kwitnienie latem;

6b 100–120 
140–160

c7,5 
c12

Magnolia 'Golden Joy' 
magnolia 'Golden Joy' – kwiaty intensywnie żółte, duże; 6a 180–200 c20

Magnolia 'George Henry Kern' 
magnolia 'George Henry Kern' – zwarty, gęsty 
krzew dorastający do 2,5 m wys.; kwiaty na zewnątrz 
jasnoróżowe, wewnątrz białe;

6a 60–80 c5

Magnolia 'Heaven Scent' 
magnolia 'Heaven Scent' – krzew lub małe drzewo 
o kolumnowym pokroju, kwiaty bardzo duże,  
różowo-białe;

6a 60–80 c5
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eMagnolia 'Honey Tulip'  
magnolia 'Honey Tulip' – duże, czarkowate, 
maślanożółte kwiaty;

6b 180–200 c20

Magnolia 'Hot Flash' 
magnolia 'Hot Flash' – kwiaty duże, intensywnie żółte 
z pomarańczoworóżowymi zaciekami; wzrost silny;

6b 160–180 c20

Magnolia 'Ian's Red'  
magnolia 'Ian's Red' – wielkie, bordowoczerwone 
kwiaty;

6b 180–200 c15

Magnolia 'J.C. Williams' 
magnolia 'J.C. Williams' – kwiaty duże (do 15 cm 
średnicy), czerwonopurpurowe; wzrost silny;

6b 160–180 c15

Magnolia kobus 
magnolia japońska – drzewo lub duży krzew o owalnej 
koronie; kwitnie na biało przed rozwojem liści; jest 
bardzo odporna na mróz;

5b 100–120 
160–180

c5 
c15

Magnolia kobus 'Isis' PBR  

magnolia kobus 'Isis' – pokrój kolumnowy; wysoka 
odporność na mróz;

5b 60–80 c5

Magnolia 'Lanarth'  
magnolia 'Lanarth' – kwiaty duże, intensywnie 
purpurowe;

6b 160–180 c12

Magnolia liliiflora 'Nigra' 
magnolia purpurowa 'Nigra' – luźno rozgałęziony krzew 
do 3 m wysokości; kwiaty ciemnoszkarłatne;

6b 60–80 c5

Magnolia 'Margaret Helen'  
magnolia 'Margaret Helen' – kwiaty bardzo duże, czysto 
różowe;

6b 160–180 c15

Magnolia 'Old Port' 
magnolia 'Old Port' – bardzo ciekawe kwiaty, które 
są fioletowe na zewnątrz i jasnoróżowe wewnątrz; 
odmiana kwitnie około tygodnia później niż pozostałe 
wiosenne magnolie (koniec kwietnia – początek maja);

6a 120–140 c10

Magnolia 'Purple Sensation' 
magnolia 'Purple Sensation' – duże, czarkowate, 
jaskraworóżowe kwiaty;

6b 160–180 c15

Magnolia 'Princess Margaret' 
magnolia 'Princess Margaret' – kwiaty różowe 
na zewnątrz i kremowe wewnątrz, bardzo duże;

6b 160–180 c20

Magnolia 'Red As Red' 
magnolia 'Red As Red' – niewysoki krzew o ciemnych, 
bordowych kwiatach;

6b 160–180 c15

Magnolia 'Ricki' 
magnolia 'Ricki' – małe drzewo lub krzew do 3 m 
wysokości; kwiaty purpurowoczerwone;

6a 60–80 c5
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Magnolia 'Shirazz'  
magnolia 'Shirazz' – kwiaty bardzo duże, 
bordowoczerwone, czarkowate; 

6b 160–180 c12

Magnolia sieboldii 
magnolia Siebolda – wysoki krzew; kwiaty białe,  
szeroko otwarte; kwitnienie w I połowie lata;

6a 80–100 
140–160

c5 
c15

Magnolia ×soulangeana 
magnolia Soulange'a – kwiaty jasnoróżowe z fioletową 
podstawą, miseczkowate, najpopularniejsza magnolia 
sadzona w Europie;

6a 80–100 c5

Magnolia ×soulangeana 'Alba Superba' 
magnolia Soulange'a 'Alba Superba' – kwiaty białe,  
lekko zaróżowione u podstawy;

6a 80–100 c5

Magnolia ×soulangeana 'Lennei' 
magnolia Soulange'a 'Lennei' – szeroki krzew do 3 m 
wysokości; kwiaty pękate, ciemnopurpurowe;

6a 80–100 c5

Magnolia 'Star Wars'  
magnolia 'Star Wars' – duże, pachnące, jasnoróżowe; 6b 160–180 c15

Magnolia stellata 
magnolia gwiaździsta – kwiaty białe, gwiaździste, 
pojedyncze; gatunek bardzo wytrzymały na mróz;

5b 60–80 c5

Magnolia stellata 'Rosea' 
magnolia gwiaździsta 'Rosea' – wolno rosnący krzew 
do 2-3 m wysokości; kwiaty w pąkach różowe, później 
białoróżowe;

5b 60–80 c5

Magnolia stellata 'Royal Star' 
magnolia gwiaździsta 'Royal Star' – gęsty krzew 
osiągający 2,5 m wys.; kwiaty gwiaździste, półpełne 
(do 25 płatków), białe; jedna z najwcześniej kwitnących 
magnolii;

5b 60–80 c5

Magnolia 'Sunsation'  
magnolia 'Sunsation' – kwiaty cytrynowożółte 
z różowopomarańczowym paskiem;

6a 160–180 c12

Magnolia 'Susan' 
magnolia 'Susan' – krzew lub małe drzewo o zwartym 
pokroju; kwiaty purpurowoczerwone do 15 cm długości; 
powtarza kwitnienie pod koniec lata;

6a 60–80 c5

Magnolia 'Susannah van Veen'  
magnolia 'Susannah van Veen' – kwiaty bardzo duże, 
zaokrąglone, czysto różowe;

6b 160–180 c12

Magnolia 'Sweetheart'  
magnolia 'Sweetheart' – kwiaty duże, intensywnie 
różowe na zewnątrz, białoróżowe wewnątrz;

6b 160–180 c15
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eMagnolia 'Sweet Merlot'  
magnolia 'Sweet Merlot' – baryłkowate kwiaty, 
bordowofioletowe na zewnątrz, jasnoróżowe wewnątrz;

6b 160–180 c15

Magnolia 'Sweet Valentine'  
magnolia 'Sweet Valentine' – kuliste kwiaty, 
ciemnoróżowe na zewnątrz, jasnoróżowe wewnątrz; 

6b 160–180 c15

Magnolia 'Tranquility'  
magnolia 'Tranquility' – kwiaty jasnożółte z delikatnym 
różowym rumieńcem na nasadzie płatków;

6b 140–160 c15

Magnolia tripetala 
magnolia parasolowata – drzewo do 8 m wys. 
o egzotycznym wyglądzie; liście do 60 cm długości 
ułożone parasolowato na końcach pędów;

6a
40–60 
80–100 

140–160

c3 
c5 
c15

Magnolia 'Vulcan'  
magnolia 'Vulcan' – kwiaty bardzo duże, intensywnie 
czerwonoróżowe, podwójne; 

6b 140–160 c12

Magnolia 'Wada's Memory'  
magnolia 'Wada's Memory' – drzewo 
o szerokostożkowym pokroju; kwiaty białe, przewisające; 

5b 60–80 c5

Magnolia wilsonii 
magnolia Wilsona – wysoki krzew do 8 m wysokości 
kwitnie w czerwcu na biało;

6b 60–80 c5

Magnolia zenii  
magnolia Zena – bardzo rzadki gatunek magnolii 
pochodzący z Chin; kwiaty drobne, białe;

6a 60–80 c5

MAHONIA – MAHONIA, OŚCIAŁ

Mahonia aquifolium 
mahonia pospolita – niewielki krzew o błyszczących, 
zimozielonych liściach; kwiaty żółte;

6a 40–60 c5

Mahonia aquifolium 'Apollo' 
mahonia pospolita 'Apollo' – odmiana niższa, bardziej 
zwarta i mniej podatna na mączniaka od gatunku; 

6a 20–30 c3

MALUS – JABŁOŃ

Malus 'Adirondack' 
jabłoń 'Adirondack' – pokrój wyprostowany; wzrost 
powolny; kwiaty śnieżnobiałe;

5a 100–120 
140–160

c5 
c10

 

Malus baccata 'Pendula' 
jabłoń jagodowa 'Pendula' – pokrój płaczący; liczne, 
niewielkie, pomarańczowe owoce;

3 180–200 c20 pa

Malus 'Brockmann Grüne Kugel'  
jabłoń 'Brockmann Grüne Kugel' – bardzo karłowa, 
kulista odmiana; kwiaty białe, pojedyncze;

5a 80–100 c5 pa
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Malus 'Cheal's Weeping'  
jabłoń 'Cheal's Weeping' – pokrój płaczący; liście 
czerwonawe; kwiaty różowe, pojedyncze;

5a 160–180 c20 pa

Malus Coccinella 'Courtarou'  
jabłoń Coccinella – bardzo obficie kwiatnąca 
odmiana; kwiaty ciemnoróżowe; liście czerwonawe; 
owoce drobne, czerwone;

5a 80–100 c5

Malus 'Comtesse de Paris'  
jabłoń 'Comtesse de Paris' – owoce drobne, wydłużone, 
jaskrawożółte;

5a 220–240 c10

Malus 'Diable Rouge'  
jabłoń 'Diable Rouge' – liście czerwonopurpurowe, 
klapowane; kwiaty ciemnopurpurowe; owoce czerwone;

5a
60–80 

120–140 
140–160

c5 
c5 

c20

 
 

pa

Malus 'Dolgo' 
jabłoń 'Dolgo' – kwiaty biało-różowe; owoce czerwone, 
błyszczące;

4 60–80 
140–160

c5 
c10

Malus 'Eleyi'  
jabłoń 'Eleyi' – niewielkie, obficie kwitnące drzewo; 
kwiaty ciemnoróżowe; liście czerwone; owoce drobne, 
czerwone;

5a 60–80 c5

Malus 'Fontana' 
jabłoń 'Fontana' – wzrost powolny; pokrój płaczący; 
kwiaty pojedyncze, białe, w pąkach różowe;

5a 100–120 
180–200

c5 
c15

pa 
pa

Malus 'Freja'  
jabłoń 'Freja' – kwiaty ciemnoczerwone w pąkach, 
po otwarciu ciemnoróżowe, pojedyncze; liście czerwone; 
owoce bardzo drobne, buraczkowoczerwone;

5a 60–80 c5

Malus 'Fryderyk Chopin'  
jabłoń 'Fryderyk Chopin' – kwiaty pojedyncze, 
czerwone, później różowiejące; liście zielone, lekko 
zaczerwienione;

5a 60–80 c5

Malus 'Golden Hornet' 
jaboń 'Golden Hornet' – niewielkie drzewo 
o wyprostowanym pokroju; kwiaty jasnoróżowe; piękne, 
bardzo liczne, żółte owoce;

5a 60–80 c5

Malus 'Hoseri' 
jabłoń 'Hoseri' – liście czerwonozielone, kwiaty 
ciemnoróżowe w pąku, po otwarciu jaśniejsze; owoce 
drobne, purpurowe;

5a 60–80 
180–200

c5 
c10

 

Malus 'Jadwiga'  
jabłoń 'Jadwiga' – kwiaty bardzo duże, ciemnoróżowe; 5a 60–80 c5

Malus 'John Downie' 
jabłoń 'John Downie' – liczne, pomarańczowoczerwone 
owoce, doskonałe na wszelkiego rodzaju przetwory;

5a 60–80 c5
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eMalus 'Kelsey' 
jabłoń 'Kelsey' – kwiaty półpełne, różowe; owoce 
czerwonopomarańczowe;

5a 60–80 c5

Malus 'Leimonei' 
jabłoń 'Leimonei' – liście wiosną purpurowe, później 
zielenieją; kwiaty purpurowoczerwone; owoce drobne, 
pomarańczowe; 

5a 60–80 c5

Malus 'Makowieckiana' 
jabłoń 'Makowieckiana' – kwiaty ciemnoróżowe; 5a 60–80 c5

Malus ×micromalus 
jabłoń Makina – nieduże drzewo; kwiaty w pąkach 
różowe, po otwarciu jasnoróżowe;

5b 280–300 c20

Malus 'Ola' 
jabłoń 'Ola' – małe drzewo; odmiana obficie kwitnąca 
i owocująca;

5a 140–160 c10

Malus 'Paul Hauber' 
jabłoń 'Paul Hauber' – kwiaty duże, ciemnoróżowe; liście 
czerwone;

5a 60–80 c5 pa

Malus Pomzai 'Courtabri' 
jabłoń Pomzai – karłowa forma, dorastająca  
do 1 m wys.; kwiaty białe;

5a 50–60
c5 
c5 
c15

pa 
pa 
pa

Malus 'Profusion' 
jabłoń 'Profusion' – młode liście ciemnoczerwone, 
później zielenieją; kwiaty ciemnoróżowe, pojedyncze; 
owoce to drobne czerwone jabłuszka;

5a 60–80 c5

Malus prunifolia 'Maria'  
jabłoń śliwolistna 'Maria' – młode przyrosty biało 
i różowo upstrzone;

5a 60–80 c5

Malus pumila 'Pendula' 
jabłoń niska 'Pendula' – pokrój płaczący; odmiana 
wytwarza duże, jadalne owoce;

5a
140–160 
160–180 

180

c12 
c15 
c20

pa 
pa 
pa

Malus ×purpurea 'Pendula' 
jabłoń purpurowa 'Pendula' – pokrój parasolowaty; liście 
zielonopurpurowe; owoce czerwone, jadalne;

5a 180–200 c15 pa

Malus 'Red Jewel'  
jabłoń 'Red Jewel' – odmiana ozdobna z bardzo licznych 
drobnych jaskrawoczerwonych owoców; kwiaty białe, 
pojedyncze;

5a 140–160 c20

Malus 'Red Sentinel' 
jabłoń 'Red Sentinel' – niewielkie drzewo o zaokrąglonej 
koronie; owoce bardzo liczne, czerwone, błyszczące, 
wielkości wiśni; 

5a 140–160 c10

Malus 'Rogów'  
jabłoń 'Rogów' – płacząca forma o kwiatach czerwonych 
w pąkach, a po otwarciu różowych; liście czerwonawe;

5a 60–80 c5
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Malus 'Royal Beauty' 
jabłoń 'Royal Beauty' – pokrój płaczący; liście 
purpurowoczerwone; kwiaty ciemnoróżowe;

5a

80–100 
120–140 
160–180 
180–200

c5 
c15 
c20 
c12

pa 
pa 

Malus 'Royalty' 
jabłoń 'Royalty' – liście ciemnoczerwone; kwiaty 
różowe;

4
60–80 

140–160 
140–160

c5 
c10 
c25 8–10

 
 

pa

Malus sachalinensis 'Pendula' 
jabłoń sachalińska 'Pendula' – płacząca forma rzadkiego, 
botanicznego gatunku jabłoni;

3
50–60 

80–100 
180–200

c5 
c5 

c25

pa 
pa 
pa

Malus 'Szaferi' 
jabłoń 'Szaferi' – kwiaty ciemnoróżowe w pąkach, po 
otwarciu bladoróżowe; kwitnienie bardzo obfite;

5a 60–80 c5

Malus toringo 'Brouwers Beauty' 
jabłoń japońska 'Brouwers Beauty' – liście powcinane; 
drobne, żółte owoce; wąska korona;

5a
60–80 

160–180 
200–220

c5 
c10 
c12

 
 

Malus toringo 'Eskilstuna'  
jabłoń japońska 'Eskilstuna' – gęsty, wytrzymały na mróz 
krzew; kwitnie bardzo obficie na biało; polecany jako 
roślina żywopłotowa;

4 60–80 c5

Malus toringo 'Göteborg' 
jabłoń japońska 'Göteborg' – bardzo wytrzymały na 
mróz, gęsty krzew; ozdobą są bardzo drobne, lubiane 
przez ptaki owoce

4 60–80 c5

Malus toringo 'Tina' 
jabłoń japońska 'Tina' – karłowa forma, ozdobna 
z różowych pąków i białych kwiatów;

5a 50–60 
60–80

c5 
c5

pa 
pa

Malus trilobata 
jabłoń libańska – niezwykle oryginalny gatunek 
pochodzący z Libanu; liście są duże, klapowane – nie 
przypominają żadnego innego gatunku jabłoni; pokrój 
szerokokolumnowy;

5a 60–80 c5

Malus 'Van Eseltine' 
jabłoń 'Van Eseltine' – pokrój kolumnowy; wiosną 
kwitnie obficie na różowo;

5a
60–80 

140–160 
140–160

c5 
c5 

c10

 
 

Malus 'Wierdak' 
jabłoń 'Wierdak' – kwiaty jasnoróżowe wewnątrz, na 
zewnątrz ciemniej żyłkowane;

5a 60–80 c5

Malus 'Yellow Siberian' 
jabłoń 'Yellow Siberian' – owoce drobne, złocistożółte; 
kwitnie i owocuje niezwykle obficie;

5a 200–220 c20

MESPILUS – NIESZPUŁKA

Mespilus germanica 'Bredase Reus'   
nieszpułka zwyczajna 'Bredase Reus'– bardzo plenna 
odmiana o dużych owocach;

5b 80–100 c5 pa
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eMespilus germanica 'Macrocarpa'   
nieszpułka zwyczajna 'Macrocarpa' – owoce bardzo 
duże, pękate; odmiana uprawiana w Europie od czasów 
starożytnych;

5b 80–100 c5 pa

MORUS – MORWA

Morus alba 
morwa biała – niskie drzewo lub wysoki krzew; 
owoce jadalne;

5b
60–80 

120–140 
180–200

c3 
c5 
c15

Morus alba 'Bistro' 
morwa biała 'Bistro' – bardzo plenna odmiana owocowa; 5b 60–80 c3

Morus alba 'Nana' 
morwa biała 'Nana' – miniaturowa zwarta forma; 
dorasta do 0,5 m;

5b 120–140 c15 pa

Morus alba 'Pendula' 
morwa biała 'Pendula' – forma płacząca; 5b

100–120 
140–160 
160–180 

160 
200 
200 
200

c10 
c15 
c15 
c30 
c30 
c45 
c55

8–10 
8–10 
10–12 
12–14

pa 
pa 
pa 
pa 
pa 
pa 
pa

Morus alba 'Shin-tso'   
morwa biała 'Shin-tso' – bardzo plenna odmiana 
owocowa;

5b 80–100 c5

Morus latifolia 'Spirata' 
morwa szerokolistna 'Spirata' – pędy zygzakowato 
poskręcane; liście duże, błyszczące; owoce jadalne;

5b 80–100 c5

MYRICA – WOSKOWNICA

Myrica gale 
woskownica europejska – polski, rodzimy gatunek 
występujący na Pomorzu; doskonale czuje się na 
wilgotnych stanowiskach;

3 40–60 c5

Myrica pensylvanica 
woskownica pensylwańska – rzadko spotykany krzew 
ozdobny ze skórzastych liści, które nadają mu egzotyczny 
wygląd;

3 40–60 c5

NEILLIA – NEILLIA

Neillia affinis 
neillia podobna – bardzo rzadko spotykany krzew, 
podobny do pęcherznicy; kwiaty różowe, zebrane 
w grona;

6b 40–60 c3

NYSSA – BŁOTNIA

Nyssa sylvatica  
błotnia leśna – nieduże drzewo; liście jesienią 
szkarłatnoczerwone; może rosnąć w podmokłych 
miejscach;

6b 80–100 c5
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OSTRYA – CHMIELOGRAB

Ostrya japonica 
chmielograb japoński – drzewo przypominające 
wyglądem grab z ozdobnymi, szyszkowatymi 
owocostanami;

6b 180–200 c10

OXYDENDRUM – KWAŚNODRZEW

Oxydendrum arboreum 
kwaśnodrzew konwaliowy – interesujący gatunek 
z rodziny wrzosowatych; liście wydłużone, pięknie 
przebarwiające się jesienią na pomarańczowo;

6a 40–60 c5

PACHYSANDRA – RUNIANKA

Pachysandra terminalis 'Green Carpet' 
runianka japońska 'Green Carpet' – zwarty pokrój;  
pędy bardzo krótkie; jedna z najlepszych roślin 
okrywowych do cienia;

5b 15–20 p11

Pachysandra terminalis 'Green Sheen' 
runianka japońska 'Green Sheen' – liście wyraźnie 
błyszczące, ciemnozielone;

5b 15–20 p11

Pachysandra terminalis 'Silver Edge' 
runianka japońska 'Silver Edge' – liście delikatnie  
biało obrzeżone;

5b 15–20 p11

Pachysandra terminalis 'Variegata' 
runianka japońska 'Variegata' – liście biało obrzeżone; 5b 15–20 p11

PAEONIA – PIWONIA

Paeonia 'Bartzella' Itoh Group 
piwonia 'Bartzella' – bardzo duże, pełne, cytrynowożółte 
kwiaty; dorasta do 0,7 m wys.;

5a 30–40 c3

Paeonia 'Garden Treasure' Itoh Group 
piwonia 'Golden Treasure' Itoh Group – kwiaty żółte 
półpełne z pomarańczowym środkiem;

5a 30–40 c3

PARROTIA – PARROCJA

Parrotia persica 
parrocja perska – wysoki krzew; liście pięknie 
przebarwiają się jesienią;

6a 80–100 c5

Parrotia persica 'Vanessa'  
parrocja perska 'Vanessa' – odmiana o wzniesionym, 
stożkowym pokroju; 

6a 80–100 c5

PAULOWNIA – PAULOWNIA

Paulownia catalpifolia 
paulownia surmiolistna – rzadko spotykany gatunek 
paulowni o lawendoróżowych kwiatach;

7a 100–120 c5
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ePaulownia elongata  
paulownia wielkolistna – rzadko spotykany gatunek 
o największych spośród paulowni liściach; kwiaty 
purpuroworóżowe;

7a 100–120 c5

Paulownia fortunei 
paulownia Fortune'a – kwiaty duże, jasnoróżowe, 
z ciemnym wzorem wewnątrz gardzieli;

7a 100–120 c5

PEROVSKIA – PEROWSKIA

Perovskia atriplicifolia Lacey Blue 'Lisslitt' PBR  
perowskia łobodolistna Lacey Blue – bardzo 
obficie kwitnąca odmiana o dużych, rozgałęzionych 
kwiatostanach;

6a 30–40 c3

Perovskia atriplicifolia 'Little Spire' PBR 

perowskia łobodolistna 'Little Spire' – zwarta, 
niska odmiana; dorasta do 60 cm; kwiaty 
lawendowoniebieskie;

6a 30–40 c2

Perovskia 'Blue Spire' 
perowskia 'Blue Spire' – sucholubny krzew do  
1 m wys.; kwiaty niebieskie;

6a 30–40 
30–40

c2 
c3

PHELLODENDRON – KORKOWIEC

Phellodendron amurense 
korkowiec amurski – nieduże drzewo 
z charakterystyczną korą, używaną do wyrobu korka;

4 80–100 c5

PHILADELPHUS – JAŚMINOWIEC

Philadelphus 'Alabaster' 
jaśminowiec 'Alabaster' – kwiaty kremowobiałe, 
pojedyncze, o średnicy 3–4 cm;

5a 40–60 c3

Philadelphus 'Apollo' 
jaśminowiec 'Apollo' – silnie rosnący krzew; kwiaty  
duże (4–5 cm średnicy), białe, pojedyncze;

5a 40–60 c3

Philadelphus 'Belle Etoile' 
jaśminowiec 'Belle Etoile' – niski krzew do 1,5 m 
wysokości; kwiaty do 5,5 cm średnicy, przyjemnie 
pachnące;

5b 40–60 c5

Philadelphus 'Biały Karzeł' 
jaśminowiec 'Biały Karzeł' – karłowy, gęsto ulistniony 
krzew; kwiaty białe, pojedyncze;

5a 30–40 c3

Philadelphus 'Biały Sopel'  
jaśminowiec 'Biały Sopel' – kwiaty czystobiałe, 
pojedyncze, pachnące; osiąga 1,5–2 m wys.;

5a 30–40 c3

Philadelphus coronarius 
jaśminowiec wonny – wysoki, rozłożysty krzew;  
kwiaty kremowobiałe, bardzo silnie pachnące;

5a 30–40 c3
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Philadelphus coronarius 'Aureus' 
jaśminowiec wonny 'Aureus' – liście żółte; pokrój 
zwarty;

5a 30–40 
40–60

c3 
c5

Philadelphus coronarius 'Kostelec WB' 
jaśminowiec wonny 'Kostelec WB' – bardzo gęsta, 
karłowa odmiana o złotożółtych liściach; pokrój  
zwarty, kulisty;

5a 20–30 c3

Philadelphus coronarius 'Variegatus' 
jaśminowiec wonny 'Variegatus' – liście szeroko, biało 
obrzeżone;

5b 30–40 
40–60

c3 
c7,5

Philadelphus 'Dame Blanche'  
jaśminowiec 'Dame Blanche' – kwiaty czystobiałe, 
półpełne, intensywnie pachnące; zwarty gęsty krzew 
osiągający 1,5 m wys.;

5a 40–60 c5

Philadelphus 'Erectus'  
jaśminowiec 'Erectus' – krzew dorastający do 1,5 m wys.; 
kwiaty drobne, pojedyncze, silnie pachnące; odmiana 
kwitnie bardzo obficie;

5b 30–40 c3

Philadelphus 'Justynka'  
jaśminowiec 'Justynka' – niski, wolno rosnący krzew 
osiągający 1,5 m wys.; kwiaty słabo pachnące, pojedyncze 
lub półpełne;

5a 30–40 c3

Philadelphus 'Kalina' 
jaśminowiec 'Kalina' – kwiaty czystobiałe, pojedyncze, 
bardzo silnie pachnące;

5a 40–60 c3

Philadelphus 'Karolinka' 
jaśminowiec 'Karolinka' – krzew do 1,5 m wys.; kwiaty 
duże, pojedyncze; obfite kwitnienie;

5a 40–60 c3

Philadelphus 'Manteau d'Hermine' 
jaśminowiec 'Manteau d'Hermine' – krzew do 120 cm 
wys.; kwiaty drobne, pełne;

5b 30–40 c3

Philadelphus 'Mont Blanc' 
jaśminowiec 'Mont Blanc' – krzew do 1 m wys.; bardzo 
duże kwiaty;

6a 30–40 c3

Philadelphus 'Natchez'  
jaśminowiec 'Natchez' – krzew dorastający do 2 m wys.; 
wyjątkowo duże, pojedyncze lub półpełne kwiaty;

5a 30–40 c3

Philadelphus 'Rusałka' 
jaśminowiec 'Rusałka' – krzew do 1,5 m wys.; kwiaty 
półpełne z silnie rozwiniętymi prątniczkami;

5a 30–40 c3

Philadelphus 'Snowbelle' 
jaśminowiec 'Snowbelle' – krzew do 1 m wys.; kwiaty 
pełne, bardzo dekoracyjna odmiana;

5b 40–60 c5
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jaśminowiec 'Starbright' – liście na młodych przyrostach 
czerwonopurpurowe; kwiaty pojedyncze;

6a 30–40 c3

Philadelphus 'Wozdusznyj Desant'   
jaśminowiec 'Wozdusznyj Desant' – krzew osiągający 
1,5 m wys.; kwiaty drobne, pojedyncze, wyjątkowo 
silnie pachnące; 

5a 30–40 c3

Philadelphus 'Yellow Hill' 
jaśminowiec 'Yellow Hill' – silnie rosnący krzew; liście 
złotożółte; kwiaty duże, pełne;

5a 40–60 c3

PHILLYREA – FILIREA

Phillyrea angustifolia 
filirea wąskolistna – zimozielony krzew 
o poduchowatym pokroju;

7b 30–40 c3

PHOTINIA – GŁOGOWNIK

Photinia villosa 
głogownik kosmaty – krzew do 4–5 m wys.; liście 
odwrotnie jajowate, pięknie przebarwiające się jesienią 
na pomarańczowo; owoce jaskrawoczerwone;

6b 80–100 c5

PHYSOCARPUS – PĘCHERZNICA

Physocarpus capitatus 'Tilden Park'  
pęcherznica główkowa 'Tilden Park' – bardzo 
wytrzymały ścielący się krzew; polecany jako szybko 
rosnąca roślina okrywowa;

4 30–40 
40–60

c3 
c5

Physocarpus opulifolius All Black 'Minall2' PBR  
pęcherznica kalinolistna All Black – liście 
purpurowoczerwone, wyjątkowo ciemne; odmiana 
osiąga 1,5 m wys.;

4 40–60 c5

Physocarpus opulifolius 'Center Glow' 
pęcherznica kalinolistna 'Center Glow' – liście 
pomarańczowoczerwone;

4 30–40 c2

Physocarpus opulifolius 'Chameleon' 
pęcherznica kalinolistna 'Chameleon' – liście purpurowe 
z nieregularną żółtą obwódką;

4 30–40 c3

Physocarpus opulifolius 'Dart's Gold' 
pęcherznica kalinolistna 'Dart's Gold' – liście żółte; 
pokrój zwarty;

4 40–60 
60–80

c3 
c5

Physocarpus opulifolius Diable d'Or 'Mindia' PBR 

pęcherznica kalinolistna Diable d'Or – liście 
czerwonopurpurowe, a na końcach pędów 
pomarańczowe;

4 40–60 c3
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Physocarpus opulifolius 'Diabolo' PBR 

pęcherznica kalinolistna 'Diabolo' – wysoki krzew; liście 
ciemnopurpurowe; owoce czerwone;

4

30–40 
40–60 
60–80 

140–160 
100–120

c2 
c3 
c5 

c20 
c20

pa 

Physocarpus opulifolius Lady In Red 'Tuilad' PBR 

pęcherznica kalinolistna Lady In Red – odmiana 
czerwonolistna o różowych kwiatach; pokrój zwarty; 
dorasta do 1,2 m wys.;

4
30–40 
40–60 
60–80

c2 
c3 

c7,5

Physocarpus opulifolius Little Angel 'Hoogi016' PBR 

pęcherznica kalinolistna Little Angel – zwarty, gęsty 
krzew o purpurowoczerwonych liściach; dorasta  
do 1 m wys.; polecany do uprawy w donicach;

4 40–60 c3

Physocarpus opulifolius 'Luteus' 
pęcherznica kalinolistna 'Luteus' – liście żółte; 4

30–40 
40–60 
60–80 
80–100

c2 
c3 
c5 
c12

Physocarpus opulifolius Midnight 'Jonight' PBR 

pęcherznica kalinolistna Midnight – liście 
ciemnopurpurowe, prawie czarne; odmiana dorasta 
do 1,5 m wys.;

4 30–40 
40–60

c3 
c5

Physocarpus opulifolius 'Nanus'  
(syn. Physocarpus monogynus) 
pęcherznica kalinolistna 'Nanus' – liście drobne, 
zielone; wzrost silny;

4 40–60 c3

Physocarpus opulifolius 'Red Baron' 
pęcherznica kalinolistna 'Red Baron' – krzew do 2 m 
wys.; liście ciemnoczerwone z wyraźnym unerwieniem;

4 60–80 
140–160

c3 
c20

 
pa

Physocarpus opulifolius 'Red Compact 1'   
pęcherznica kalinolistna 'Red Compact 1' – zwarta 
odmiana o czerwonopurpurowym ulistnieniu;

4 40–60 c5

Physocarpus opulifolius Summer Wine 'Seward' PBR 

pęcherznica kalinolistna Summer Wine – krzew do 
1,5 m wys.; liście purpurowe;

4 40–60 c3

Physocarpus opulifolius Tiny Wine 'smpotw' PBR  
pęcherznica kalinolistna Tiny Wine – liście drobne, 
ciemnopurpurowe; odmiana dorasta do 1,2 m wys.; 
polecana do uprawy w donicach;

4
30–40 
40–60 

100–120

c3 
c5 

c20

Physocarpus opulifolius 'Zdechovice'  
pęcherznica kalinolistna 'Zdechovice' – czeska odmiana 
o ciemnoczerwonych liściach;

4 30–40 
140–160

c2 
c20 pa

PLATANUS – PLATAN

Platanus ×hispanica 'Acerifolia' 
platan klonolistny 'Acerifolia' – okazałe drzewo 
z charakterystycznie łuszczącą się korą;

200–220 
360–380

c12 
c30 6–8
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Poncirus trifoliata 
poncyria trójlistkowa, „japońska gorzka pomarańcza” 
– gatunek rośliny cytrusowej o zielonych, ciernistych 
pędach; zielone, przyjemnie pachnące, ale niejadalne 
owoce;

7b 80–100 c5

POPULUS – TOPOLA

Populus ×canadensis 'Serotina Aurea' 
topola kanadyjska 'Serotina Aurea' – potężne drzewo; 
liście złotożółte;

4 140–160 c7,5

Populus ×candicans 'Aurora' 
topola włochata 'Aurora' – wysokie drzewo; liście 
młodych przyrostów biało-różowe;

4 100–120 c7,5

Populus deltoides 'Fuego' 
topola amerykańska 'Fuego' – silnie rosnące drzewo; 
liście ciemnopurpurowe;

5b 100–120 
300–320

c5 
c20 8–10

Populus lasiocarpa 
topola wielkolistna – wolno rosnące drzewo; liście 
jajowate, do 35 cm długości;

6a 180–200 c10

Populus nigra 'Italica'  
topola włoska – popularne, szybko rosnące drzewo 
o wąskokolumnowej koronie;

5b 100–120 c5

Populus tremula 'Erecta' 
topola osika 'Erecta' – odmiana wąskolumnowa; 2 120–140 

440–460
c7,5 
c60 14–16

POTENTILLA – PIĘCIORNIK

Potentilla fruticosa 'Abbotswood' 
pięciornik krzewiasty 'Abbotswood' – wzrost silny; 
kwiaty białe;

3 20–30 c2

Potentilla fruticosa Bella Sol 'Hanchdon' PBR  
pięciornik krzewiasty Bella Sol – zwarty pokrój; 
kwiaty intensywnie pomarańczowe;

3 20–30 
30–35

c2 
c3

Potentilla fruticosa Bellissima 'Hachliss'PBR 

pięciornik krzewiasty Bellissima – niska odmiana 
o intensywnie różowych kwiatach;

3 20–30 
30–35

c2 
c3

Potentilla fruticosa 'Chilo' 
pięciornik krzewiasty 'Chilo' – kwiaty żółte; liście biało 
obrzeżone;

3 20–30 c3

Potentilla fruticosa Danny Boy 'Lissdan' PBR 

pięciornik krzewiasty Danny Boy – kwiaty 
intensywnie ciemnoróżowe;

3 20–30 c2

Potentilla fruticosa 'Daydawn' 
pięciornik krzewiasty 'Daydawn' – kwiaty łososiowe; 3 20–30 c2
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Potentilla fruticosa 'Eisprinzessin' 
pięciornik krzewiasty 'Eisprinzessin' – wzrost powolny; 
kwiaty białe;

3 20–30 c2

Potentilla fruticosa Glamour Girl 'km01'PBR 

pięciornik krzewiasty Glamour Girl – oryginalne, 
dwubarwne kwiaty – płatki brzoskwinioworóżowe 
z ciemniejszą obwódką;

3 20–30 c2

Potentilla fruticosa 'Gold Drop' 
pięciornik krzewiasty 'Gold Drop' – kwiaty żółte; 3 20–30 

25–35
c2 
c3

Potentilla fruticosa 'Goldfinger' 
pięciornik krzewiasty 'Goldfinger' – kwiaty żółte; wzrost 
silny;

3 20–30 c2

Potentilla fruticosa 'Goldstar' 
pięciornik krzewiasty 'Goldstar' – kwiaty żółte; 3 20–30 c2

Potentilla fruticosa 'Goldteppich' 
pięciornik krzewiasty 'Goldteppich' – kwiaty żółte; 
niski, rozłożysty krzew;

3 20–30 c2

Potentilla fruticosa 'Klondike' 
pięciornik krzewiasty 'Klondike' – kwiaty żółte; 3 20–30 c2

Potentilla fruticosa 'Kobold' 
pięciornik krzewiasty 'Kobold' – kwiaty żółte; forma 
karłowa;

3 20–30 c2

Potentilla fruticosa 'Limelight' 
pięciornik krzewiasty 'Limelight' – kwiaty kremowo – 
jasnożółte;

3 20–30 c2

Potentilla fruticosa Lovely Pink 'Pink Beauty' PBR 

pięciornik krzewiasty Lovely Pink – krzew  
do 0,5 m wys.; kwiaty bardzo duże, różowe;

3 20–30 
25–35

c2 
c3

Potentilla fruticosa 'Lucas Red' 
pięciornik krzewiasty 'Lucas Red' – kwiaty czerwone; 3 25–35 c3

Potentilla fruticosa Mango Tango 'Uman' PBR 

pięciornik krzewiasty Mango Tango –  
krzew do 60 cm; kwiaty żółtopomarańczowe;  
pokrój wyprostowany;

3 20–25 
25–35

c2 
c3

Potentilla fruticosa Marian Red Robin 'Marrob' 
pięciornik krzewiasty Marian Red Robin – kwiaty 
krwistoczerwone;

3 20–25 c2

Potentilla fruticosa 'McKay's White' 
pięciornik krzewiasty 'McKay's White' kwiaty białe; 3 20–25 c2

Potentilla fruticosa Pink Paradise 'Kupinpa' PBR 

pięciornik krzewiasty Pink Paradise – kwiaty duże, 
podwójne, intensywnie różowe; kwitnie bardzo obficie;

3 20–25 
30–40

c2 
c3
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ePotentilla fruticosa 'Pink Whisper' 
pięciornik krzewiasty 'Pink Whisper' – kwiaty 
brzoskwinioworóżowe;

3 20–25 c2

Potentilla fruticosa 'Pretty Polly' 
pięciornik krzewiasty 'Pretty Polly' – kwiaty 
jasnoróżowe;

3 20–25 c2

Potentilla fruticosa 'Red Ace' 
pięciornik krzewiasty 'Red Ace' – kwiaty czerwone; 3 15–20 c2

Potentilla fruticosa 'Red Joker' 
pięciornik krzewiasty 'Red Joker' – kwiaty 
krwistoczerwone;

3 15–20 c2

Potentilla fruticosa 'Snowbird' 
pięciornik krzewiasty 'Snowbird' – kwiaty białe;  
pokrój zwarty;

3 15–20 c2

Potentilla fruticosa var. veitchii 
pięciornik krzewiasty odm. Veitcha – wzrost silny; 
kwiaty białe;

3 30–40 c3

Potentilla fruticosa 'Zoë'  
pięciornik krzewiasty 'Zoë' – kwiaty cytrynowożółte; 3 15–20 c2

PRUNUS – ŚLIWA, CZEREMCHA, MIGDAŁEK, WIŚNIA, MORELA

Prunus 'Accolade'  
wiśnia 'Accolade' – kwiaty duże, różowe, półpełne; 5b 80–100 c5

Prunus ansu 
morela ansu – bardzo odporny na mróz gatunek moreli 
pochodzący z Chin; owoce drobne, smaczne;

5a 80–100 
60–80

c5 
c5

 
pa

Prunus avium 'Plena' 
czereśnia ptasia 'Plena' – kwiaty pełne, białe; 5a 80–100 

200–220
c5 

c7,5

Prunus 'Blireana' 
śliwa 'Blireana' – liście duże, ciemnopurpurowe; kwiaty 
ciemnoróżowe, pełne;

6a 80–100 c5

Prunus cerasifera 
śliwa ałycza – wysoki krzew lub niskie drzewo o białych 
kwiatach i drobnych żółtych lub pomarańczowych 
owocach, tzw. mirabelkach;

5a 100–120 c5

Prunus cerasifera Crimson Pointe 'Cripoizam' 
śliwa ałycza Crimson Pointe – pokrój kolumnowy; 
liście purpurowoczerwone; 

5a
60–80 
80–100 

200–220

c5 
c5 

c20

 
pa 

Prunus cerasifera 'Hessei'  
śliwa ałycza 'Hessei' – liście czerwone, żółto pstre; 
blaszka liściowa poszarpana;

5a 60–80 c5

Prunus cerasifera 'Hollywood' 
śliwa ałycza 'Hollywood' – liście ciemnoczerwone; duże, 
czerwone owoce;

5a 60–80 c5
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Prunus cerasifera 'Pissardii' × Prunus ussuriensis 
śliwa ałycza 'Pissardii' × śliwa usuryjska – mieszaniec 
otrzymany w Rosji; liście duże, czerwone; duża 
wytrzymałość na niskie temperatury;

4 80–100 c5

Prunus cerasifera 'Purpurea'  
śliwa ałycza 'Purpurea' – liście czerwonopurpurowe; 5b 60–80 c5

Prunus cerasifera 'Rosea Plena' 
śliwa ałycza 'Rosea Plena' – liście ciemnopurpurowe; 
kwiaty pełne, różowe;

5b 80–100 c5 pa

Prunus cerasifera 'Złoty Obłok' 
śliwa ałycza 'Złoty Obłok' – liście wiosną złotożółte, 
później zielenieją; 

5a 80–100 c5

Prunus ×cistena 
śliwa dziecięca – niski, gęsty krzew; liście 
ciemnopurpurowe

6a 60–80 c5

Prunus ×eminens 'Umbraculifera' 
wiśnia osobliwa 'Umbraculifera' – wyjątkowo regularna, 
gęsta korona;

5b 200–220 
200–220

c43 
c130

10–12 
16–18

pa 
pa

Prunus glandulosa 'Alba Plena'  
wiśnia gruczołkowata 'Alba Plena' – niski krzew 
o ozdobnych, białych, pełnych, pomponowatych 
kwiatach;

5a 40–50 c3

Prunus 'Hally Jolivette' 
wiśnia 'Hally Jolivette' – piękny wysoki krzew; kwiaty 
w pąkach różowe, po otwarciu półpełne, drobne, białe 
z różowym środkiem;

5b 60–80 c5

Prunus incisa 'February Red' 
wiśnia wczesna 'February Red' – kwiaty różowe, 
pojedyncze; najwcześniej kwitnąca odmiana wiśni;

6a 60–80 
60–80

c5 
c5

 
pa

Prunus incisa Frilly Frock 'Mattrilly' 
wiśnia wczesna Frilly Frock – pokrój płaczący, 
parasolowaty; liście nieregularnie żółto obrzeżone;

6a 120–140 c7,5 pa

Prunus incisa 'Kojou-no-mai' 
wiśnia wczesna 'Kojou-no-mai' – kwiaty białe; karłowa 
forma z powyginanymi pędami;

6a 30–40 
100–120

c3 
c7,5 pa

Prunus incisa 'Pean'  
wiśnia wczesna 'Pean' – wysoki krzew; kwiaty 
pojedyncze, różowe;

6a 60–80 c5

Prunus 'Kiku-shidare-zakura' 
wiśnia 'Kiku-shidare-zakura' – kwiaty pełne, różowe; 
forma zwisająca;

6b 120–140 
180–200

c10 
c30 6–8

pa 
pa

Prunus 'Kornicensis' 
wiśnia 'Kornicensis' – polska, bardzo obficie kwitnąca 
odmiana; kwiaty duże, białe, delikatnie różowiejące;

4 80–100 c5
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ePrunus maackii 'Amber Beauty' 
czeremcha Maacka 'Amber Beauty' – bardzo ozdobne 
drzewo o błyszczącej, pomarańczowobrązowej korze;

4 180–200 c20

Prunus mume 'Beni-chi-dori'  
morela japońska 'Beni-chi-dori' – kwiaty pojedyncze, 
ciemnoróżowe;

6b 60–80 c5

Prunus nipponica 'Brillant' 
wiśnia nippońska 'Brillant' – kwiaty białe;  
krzew do 2,5 m;

5b 80–100 c5

Prunus nipponica 'Ruby' 
wiśnia nippońska 'Ruby' – krzew do 4–5 m wys.;  
kwiaty ciemnoróżowe;

5b 60–80 
120–140

c5 
c10

 

Prunus 'Okame'  
wiśnia 'Okame' – niewielkie drzewo, bardzo obficie 
kwitnące przed rozwojem liści; kwiaty ciemnoróżowe 
w pąkach, po otwarciu jasnoróżowe, pojedyncze;

6a 60–80 
120–140

c5 
c10

 

Prunus padus 'Albertii' 
czeremcha pospolita 'Albertii' – regularny, stożkowaty 
pokrój;

3 80–100 c5

Prunus padus 'Colorata' 
czeremcha pospolita 'Colorata' – liście 
purpurowoczerwone; kwiaty różowe;

3 80–100 c5

Prunus padus 'Nana' 
czeremcha zwyczajna 'Nana' – regularna, kulista korona 
do 3 m średnicy; liście duże, skórzaste;

3
40–60 
60–80 

200–220

c5 
c5 

c20 6–8

 
pa 
pa

Prunus padus 'Nowosibirskaja' 
czeremcha pospolita 'Nowosibirskaja' – liście duże, 
purpurowoczerwone;

3 80–100 c5

Prunus padus 'Watereri' 
czeremcha pospolita 'Watereri' – odmiana o szerokiej, 
rozłożystej, regularnej koronie;

3 80–100 c5

Prunus 'Pandora' 
wiśnia 'Pandora' – kwiaty śnieżnobiałe; gęste, obficie 
kwitnące drzewo;

5b 120–140 
200–220

c5 
c10

 

Prunus pendula 
wiśnia zwisła – kwiaty duże, białe; pokrój zwisający; 6a

100–120 
120–140 
180–200

c5 
c10 
c30 6–8

pa 
pa 
pa

Prunus pendula 'Beni-shidare'  
(Prunus ×subhirtella 'Pendula Rubra') 
wiśnia zwisła 'Beni-shidare' – pokrój zwisający; kwiaty 
ciemnoróżowe, pojedyncze;

6a
100–120 
120–140 
180–200

c5 
c7,5 
c30 6–8

pa 
pa 
pa

Prunus persica 'Melred Weeping' 
brzoskwinia zwyczajna 'Melred Weeping' – pokrój 
płaczący, parasolowaty; kwiaty ciemnoróżowe;

6b 160–180 c20 pa
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Prunus serrula 
wiśnia tybetańska – niezwykle ozdobne drzewo 
o początkowo łuszczącej się, później gładkiej, 
mahoniowobrązowej korze;

6b
80–100 

200–220 
320–340

c5 
c10 
c40

 
 

14–16

 
 

pa

Prunus serrula 'Amber Scots'  
wiśnia tybetańska 'Amber Scots' – kora 
bursztynowopomarańczowa;

6b 180–200 c15

Prunus serrulata 'Amanogawa' 
wiśnia piłkowana 'Amanogawa' – kolumnowa forma; 
duże, pełne, różowe kwiaty;

6b

80–100 
160–180 
240–260 
320–340

c5 
c12 
c20 
c55 6–8

Prunus serrulata 'Kanzan' 
wiśnia piłkowana 'Kanzan' – znana odmiana o pełnych 
różowych kwiatach;

6a
80–100 
120–140 
220–240

c5 
c10 
c60 10–12

 
pa 
pa

Prunus serrulata 'Little Jeremy' 
wiśnia piłkowana 'Little Jeremy' – bardzo karłowa, 
miniaturowa odmiana; roczny przyrost to kilka 
centymetrów; kwiaty białe;

6a 60 
80–100

c5 
c5

pa 
pa

Prunus serrulata 'Royal Burgundy' 
wiśnia piłkowana 'Royal Burgundy' – kwiaty pełne, 
różowe; liście ciemnopurpurowe;

6a

80–100 
120–140 
160–180 
280–300

c5 
c10 
c10 
c30

 
 

 
pa

Prunus serrulata 'Shimidsu' 
wiśnia piłkowana 'Shimidsu' – kwiaty duże, białe, pełne; 6a

80–100 
120–140 
280–300

c5 
c5 
c15 6–8

 
 

Prunus serrulata 'Sunset Boulevard' 
wiśnia piłkowana 'Sunset Boulevard' – pokrój 
kolumnowy; kwiaty duże, pojedyncze, białe;

6a 220–240 
340–360

c10 
c30 6–8 pa

Prunus serrulata 'Taihaku' 
wiśnia piłkowana 'Taihaku' – bardzo duże (do 6 cm 
średnicy), pojedyncze, czystobiałe kwiaty; młode liście 
brązowawe, później zielenieją;

6a 80–100 
140–160

c5 
c7,5

 
pa

Prunus spinosa 
śliwa tarnina – wysoki, rozłożysty, gęsty krzew; kwiaty 
białe; owoce jadalne, polecane do wyrobu nalewek;

5a 60–80 c5

Prunus spinosa var. dulcis  
śliwa tarnina odmiana słodka – owoce słodkie, jadalne, 
pozbawione goryczy; 

5a 60–80 c5

Prunus spinosa 'Nittel'  
śliwa tarnina 'Nittel' – odmiana o dużych, jadalnych, 
słodkawych owocach;

5a 60–80 c5

Prunus spinosa 'Purpurea'  
śliwa tarnina 'Purpurea' – liście czerwono-purpurowe; 
owoce jadalne, polecane do wyrobu nalewek;

5a 60–80 c5
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ePrunus ×subhirtella 'Autumnalis Rosea' 
wiśnia różowa 'Autumnalis Rosea' – kwiaty różowe; 
zaczyna kwitnąć późną jesienią;

6a 80–100 c5

Prunus ×subhirtella 'Dahlem' 
wiśnia różowa 'Dahlem' – niezwykle obficie kwitnący 
wysoki krzew; kwiaty są półpełne, białe z delikatnym, 
różowym odcieniem;

6a 80–100 c5

Prunus ×subhirtella 'Fukubana' 
wiśnia różowa 'Fukubana' – nieduże drzewo; kwiaty 
półpełne, różowe;

6a 80–100 
120–140

c5 
c7,5

 

Prunus ×subhirtella 'Pendula Plena Rosea' 
wiśnia różowa 'Pendula Plena Rosea' – pokrój szeroko 
parasolowaty; kwiaty jasnoróżowe, pełne;

6a
100–120 

180 
180

c7,5 
c30 
c30

 
6–8 
8–10

pa 
pa 
pa

Prunus 'The Bride'  
wiśnia 'The Bride' – wysoki, rozłożysty krzew; kwiaty 
pojedyncze, białe, podczas przekwitania różowieją; 
kwitnienie niezwykle obfite;

5b 80–100 c5

Prunus virginiana 'Canada Red'  
czeremcha wirginijska 'Canada Red' – liście 
ciemnopurpurowe;

4 80–100 c5

Prunus virginiana 'Shubert' 
czeremcha wirginijska 'Shubert' – liście duże, 
ciemnopurpurowe; młode przyrosty zielone;

4 80–100 c5

Prunus yedoensis 'Ivensii'  
wiśnia jedońska 'Ivensii' – kwiaty białe; pokrój zwisający; 6a

100–120 
120–140 
200–220

c7,5 
c10 
c10

pa 
pa 
pa

PSEUDOCYDONIA – PSEUDOCYDONIA

Pseudocydonia sinensis 
pseudocydonia chińska – wysoki krzew spokrewniony 
z pigwą i pigwowcem; owoce bardzo duże (do 17 cm), 
jadalne;

6a 80–100 c5

PTELEA – PARCZELINA

Ptelea trifoliata 'Aurea' 
parczelina trójlistkowa 'Aurea' – liście złotożółte; 5a 30–40 c3

PTEROSTYRAX STYRAKOWIEC

Pterostyrax corymbosa 
styrakowiec chiński – rzadko spotykany krzew 
pochodzący z Chin i Japonii; białe, dzwonkowate kwiaty 
zebrane są w okazałe wiechowate kwiatostany;

7a 120–140 c10

Pterostyrax hispida 
styrakowiec japoński – rzadko spotykany krzew 
o egzotycznym wyglądzie; delikatne, białe kwiaty 
zebrane są w puszyste, zwisające kwiatostany;

6b 60–80 c5
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PYRACANTHA – OGNIK

Pyracantha 'Orange Glow' 
ognik 'Orange Glow' – pokrój wyprostowany;  
owoce pomarańczowe; odmiana odporna na parcha;

6b 60–80 c3

Pyracantha 'Soleil d'Or' 
ognik 'Soleil d'Or' – szeroki krzew; owoce żółte; 
odporny na choroby;

6b 60–80 c3

QUERCUS – DĄB

Quercus cerris 
dąb burgundzki – liście skórzaste, błyszczące; żołędzie 
w ozdobnych, „kudłatych” miseczkach;

6a 140–160 c7,5

Quercus cerris 'Curly Head' PBR  
dąb burgundzki 'Curly Head' – wzrost powolny, 
kolumnowy; liście poskręcane, ciemnozielone;

6a 40–50 c5

Quercus dentata 'Pinnatifida'  
dąb zębaty 'Pinnatifida' – liście bardzo duże (do 30 cm 
długości), głęboko grzebieniasto powcinane;

6b 40–50 c5

Quercus ilicifolia 'Tromp Ball' 
dąb niedźwiedzi 'Tromp Ball' – krzew do 2 m wys.; 
skórzaste liście o ciekawym kształcie;

6a 40–50 c5

Quercus Kindred Spirit 'Nadler' 
dąb Kindred Spirit – liście błyszczące ciemnozielone, 
od spodu szarawe; pokrój kolumnowy;

5a 60–80 c5

Quercus macrocarpa 
dąb wielkolistny – wysokie, rozłożyste drzewo 
pochodzące z Ameryki Północnej; nieregularnie 
klapowane liście do 30 cm długości;

4 120–140 c5

Quercus 'Monument' PBR  
dąb 'Monument' – nowa, polska odmiana 
o szerokokolumnowym pokroju; liście duże, błyszczące, 
jaśniejsze od spodu; odmiana odporna na mączniaka;

5b 60–80 
280–300

c5 
c90 8–10

Quercus palustris 
dąb błotny – piękny kolor liści jesienią, liście mocno 
powcinane;

5a 80–100 c5

Quercus palustris 'Green Dwarf ' 
dąb błotny 'Green Dwarf ' – zwarta, karłowa odmiana; 
dorasta do 1,2 m wys.;

5a

30–40 
100–120 
140–160 
160–180

c7,5 
c10 
c12 
c12

 
pa 
pa 
pa

Quercus palustris 'Green Pillar' 
dąb błotny 'Green Pillar' – pokrój wąskokolumnowy; 5a

80–100 
200–220 
220–240

c7,5 
c20 
c20

 
 

pa

Quercus palustris 'Isabel' 
dąb błotny 'Isabel' – pokrój zwarty, kulisty; 5a 120–140 c10 pa
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eQuercus palustris 'Windischleuba' 
dąb błotny 'Windischleuba' – liście nieregularnie biało 
upstrzone;

5a 80–100 c7,5

Quercus petraea 'Insecata' 
dąb bezszypułkowy 'Insecata' – liście na krótkopędach 
wydłużone, bardzo postrzępione;

5a 60–80 c5

Quercus petraea 'Mespilifolia' 
dąb bezszypułkowy 'Mespilifolia' – liście w dużej części 
całobrzegie, długie;

5a 60–80 c5

Quercus petraea 'Westcolumn' 
dąb bezszypułkowy 'Westcolumn' – forma kolumnowa; 5a 60–80 c5

Quercus petraea 'Włodzimierz Seneta'  
dąb bezszypułkowy 'Włodzimierz Seneta' – nowa polska 
odmiana dębu bezszypułkowego; liście nieregularnie 
biało i żółto pstre; młode przyrosty różowawe;

5a
60–80 

100–120 
140–160

c5 
c10 
c10 pa

Quercus phellos 
dąb laurowy – drzewo oryginalnym ulistnieniu, 
przypominającym liście wierzb – 12 cm długości  
i 1–2,5 cm szerokości; 

6b 140–160 c5

Quercus pontica  
dąb pontyjski – wysoki krzew o dużych, skórzastych, 
jajowatych liściach; wzrost bardzo powolny;

6b 120–140 
160–180

c10 
c10

pa 
pa

Quercus pubescens 'Cucullata' 
dąb omszony 'Cucullata' – liście omszone, łyżeczkowato 
powyginane;

6a 60–80 c5

Quercus Regal Prince 'Long' 
dąb Regal Prince – pokrój kolumnowy; błyszczące, 
skórzaste liście;

5a 60–80 c5

Quercus robur 
dąb szypułkowy – wysokie drzewo o rozłożystej koronie; 5a 120–140 

160–180
c5 

c10

Quercus robur 'Argenteomarginata' 
dąb szypułkowy 'Argenteomarginata' – liście delikatnie 
biało obrzeżone;

5a 80–100 c5

Quercus robur 'Atropurpurea' 
dąb szypułkowy 'Atropurpurea' – liście 
purpurowoczerwone;

5a 60–80 c5

Quercus robur 'Castle Howard' 
dąb szypułkowy 'Castle Howard' – młode pędy 
czerwone; liście duże, biało pstre;

5a 80–100 
100–120

c5 
c10 pa

Quercus robur 'Concordia' 
dąb szypułkowy 'Concordia' – liście żółte; 5a 80–100 c5

Quercus robur 'Cristata'  
dąb szypułkowy 'Cristata' – liście grzebieniasto 
poskręcane;

5a 60–80 c5
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Quercus robur 'Cucullata' 
dąb szypułkowy 'Cucullata' – liście łyżeczkowato 
powyginane;

5a 60–80 c5

Quercus robur 'Facrist' 
dąb szypułkowy 'Facrist' – liście grzebieniasto 
poskręcane; pokrój kolumnowy;

5a 60–80 c5

Quercus robur 'Fastigiata' 
dąb szypułkowy 'Fastigiata' – forma kolumnowa; 5a 80–100 

240–260
c5 

c65 8–10

Quercus robur 'Fastigiate Koster' 
dąb szypułowy 'Fastigiate Koster' – korona kolumnowa, 
wąska;

5a 80–100 
320–340

c5 
c60 10–12

Quercus robur 'Fűrst Schwarzenberg' 
dąb szypułkowy 'Fűrst Schwarzenberg' – pędy 
świętojańskie biało pstre;

5a 60–80 
140–160

c5 
c5 pa

Quercus robur 'Heterophylla Cucullata' 
dąb szypułkowy 'Heterophylla Cucullata' – liście 
różnokształtne, łyżeczkowato powyginane;

5a 60–80 c5

Quercus robur 'Jan Kiepura' 
dąb szypułkowy 'Jan Kiepura' – nowa odmiana 
wyhodowana w naszej szkółce; pokrój wąskostożkowy, 
bardzo gęsty i regularny; doskonała odmiana 
do obsadzania podjazdów, alej i innych miejsc 
reprezentacyjnych;

5a 60–80 
240–260

c5 
c65 8–10

Quercus robur 'Jan Zamoyski' 
dąb szypułkowy 'Jan Zamoyski' – liście do 20 cm 
długości, wąskie, biało i żółto upstrzone; zaginiona 
przez prawie 70 lat, piękna, polska odmiana dębu 
szypułkowego, pochodząca ze słynnych Szkółek 
Podzameckich;

5a 120–140 c10 pa

Quercus robur 'Kasseler Rakete'  
dąb szypułkowy 'Kasseler Rakete' – wąskokolumnowy 
pokrój;

5a 60–80 c5

Quercus robur 'Menhir' 
dąb szypułkowy 'Menhir' – pokrój kolumnowy; karłowa, 
zwarta forma;

5a 60–80 c5

Quercus robur 'Pectinata' 
dąb szypułkowy 'Pectinata' – liście głęboko powciane, 
„grzebieniowate”;

5a 40–60 
100–120

c5 
c5 pa

Quercus robur 'Pendula' 
dąb szypułkowy 'Pendula' – forma płacząca; 5a 160–180 c10 pa

Quercus robur 'Posnania'  
dąb szypułkowy 'Posnania' – nowa polska odmiana dębu 
szypułkowego; liście bardzo długie (do 30 cm), zwisające, 
głęboko powcinane;

5a 60–80 
140–160

c5 
c5
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eQuercus robur 'Pyramidalis Punctata' 
dąb szypułkowy 'Pyramidalis Punctata' – pokrój 
kolumnowy; liście biało nakrapiane;

5a 80–100 c5

Quercus robur 'Rita's Gold' 
dąb szypułkowy 'Rita's Gold' – liście żółtawozielone; 5a 60–80 c5

Quercus robur 'Salfast' 
dąb szypułkowy 'Salfast' – liście całobrzegie, podobne 
do liści wierzby; pokrój kolumnowy;

5a 60–80 c5

Quercus robur 'Salicifolia'  
dąb szypułkowy 'Salicifolia' – liście całobrzegie, 
przypominające liście wierzb;

5a 60–80 c5

Quercus robur 'Siedlec' 
dąb szypułkowy 'Siedlec' – jeden z najwęższych, 
kolumnowych dębów;

5a 80–100 c5

Quercus robur 'Strypemonde' 
dąb szypułkowy 'Strypemonde' – liście nieregularnie 
postrzępione, bardzo długie, zwisające;

5a 60–80 
120–140

c5 
c10 pa

Quercus robur 'Timuki' 
dąb szypułkowy 'Timuki' – duże czerwonopurpurowe 
liście; odmiana silnie i zdrowo rosnąca;

5a 60–80 
120–140

c5 
c10 pa

Quercus robur 'Zeeland' 
dąb szypułkowy 'Zeeland' – wąskokolumnowa odmiana; 5a 60–80 c5

Quercus rubra 
dąb czerwony – duże, błyszczące liście, przebarwiające 
się na jesieni na czerwono;

5a 160–180 
200–220

c10 
c25 6–8

Quercus rubra 'Aurea' 
dąb czerwony 'Aurea' – duże, żółte liście; 5a 80–100 

100–120
c7,5 
c10 pa

Quercus rubra 'Boltes Gold' 
dąb czerwony 'Boltes Gold' – duże, żółte liście; odmiana 
mało podatna na oparzenia słoneczne;

5b 100–120 c5

Quercus rubra 'Haaren' 
dąb czerwony 'Haaren' – karłowa, kulista forma; 6a 120–140 c10 pa

Quercus rubra 'Rocket' 
dąb czerwony 'Rocket' – pokrój kolumnowy; 5b 80–100 c7,5

Quercus rubra 'Wolfsdonk's Pride'  
dąb czerwony 'Wolfsdonk's Pride' – liście biało 
upstrzone;

6a 60–80 c5

Quercus serrata 'Ishii' 
dąb piłkowany 'Ishii' – liście białokremowo nakrapiane; 
wysoka wytrzymałość na mróz;

5b 140–160 c10 pa

RHAMNUS – KRUSZYNA

Rhamnus frangula 'Aspleniifolia' 
kruszyna pospolita 'Aspleniifolia' – blaszka liściowa tylko 
wokół głównego nerwu;

3
40–60 
60–80 

100–120

c3 
c5 

c20
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Rhamnus frangula 'Fine Line' 
kruszyna pospolita 'Fine Line' – pokrój kolumnowy; 
blaszka liściowa tylko wokół głównego nerwu;

3

30–40 
40–60 

100–120 
160–180

c3 
c5 

c10 
c30

Rhamnus frangula 'Minaret'  
kruszyna pospolita 'Minaret' – pokrój kolumnowy; 3 30–40 c3

RHUS – SUMAK

Rhus typhina Tiger Eyes 'Bailtiger' PBR  

sumak octowiec Tiger Eyes – liście postrzępione, 
złotożółte;

5a 60–80 c5

Rhus punjabensis 
sumak pendżabski – rzadko spotykany gatunek sumaka 
pochodzący z północno-zachodnich Indii;

6b 100–120 c5

Rhus verniciflua 
sumak lakowy – chiński gatunek sumaka ozdobny 
z długich pierzasto złożonych liści i szarobłękitnych 
owoców; z pnia tego gatunku pozyskuje się tradycyjnie 
lakę – czarną substancję używaną w Chinach i Japonii 
do ozdabiania przedmiotów codziennego użytku;

6b 100–120 c5

RIBES – PORZECZKA

Ribes alpinum 'Pumilum' 
porzeczka alpejska 'Pumilum' – niska, ścieląca 
się odmiana, polecana jako roślina okrywowa 
w chłodniejsze rejony Europy i Azji;

3 30–40 c3

Ribes alpinum 'Schmidt' 
porzeczka alpejska 'Schmidt' – zwarty krzew  
do 1,5 m wys.; liście bardzo drobne;

3 40–60 
60–80

c3 
c5

Ribes glandulosum 
porzeczka gruczołowata – pędy płożą się po ziemi; 
bardzo wytrzymała na mróz roślina okrywowa;

2 40–50 c3

Ribes sanguineum 'Brianjou' 
porzeczka krwista 'Brianjou' – liście złocistożółte; 
 kwiaty ciemnoróżowe;

5b 40–60 c3

ROBINIA – GROCHODRZEW, ROBINIA, „AKACJA”

Robinia 'Anna Irena'  
robinia 'Anna Irena' – nowa polska odmiana 
odznaczająca się dwubarwnymi, biało-różowymi 
kwiatami;

5a 140–160 c5

Robinia hartwigii 
robinia Hartwiga – duże drzewo; kwiaty różowe; 5a 120–140 c5
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eRobinia ×margaretta Casque Rouge 'Pink Cascade' 
robinia Małgorzaty Casque Rouge – obficie kwitnąca 
na różowo, szybko rosnąca odmiana;

5b 120–140 
280–300

c5 
c15 6–8

Robinia pseudoacacia 'Altdorf ' 
robinia akacjowa 'Altdorf ' – złotożółte liście pięknie 
kontrastują z czerwonawymi pędami;

5a 120–140 c5

Robinia pseudoacacia 'Aurea' 
robinia akacjowa 'Aurea' – liście żółte; wzrost silny; 5a 120–140 c5

Robinia pseudoacacia 'Coluteoides'  
robinia akacjowa 'Coluteoides' – karłowa odmiana 
o nieregularnym pokroju; liście drobne, przypominające 
kształtem liście Colutea;

5a 80–100 c5

Robinia pseudoacacia 'Fastigiata' 
robinia akacjowa 'Fastigiata' – pokrój wzniesiony; liście 
pięciolistkowe;

5a 160–180 c5

Robinia pseudoacacia 'Frisia' 
robinia akacjowa 'Frisia' – piękna, żółtolistna odmiana; 5a 160–180 c5

Robinia pseudoacacia 'Karolina Zamoyska' 
robinia akacjowa 'Karolina Zamoyska' – liść 
różnokształtny, biało i żółto marmurkowany; przez wiele 
lat zaginiona, stara polska odmiana robinii, pochodząca 
ze słynnych Szkółek w Podzamczu;

5a 140–160 c5

Robinia pseudoacacia 'Monophylla Pendula' 
robinia akacjowa 'Monophylla Pendula' – drzewo 
o nieregularnym, przewisającym pokroju; liście 
najczęściej pięciolistkowe z rzadko ułożonymi listkami;

5a 140–160 c5

Robinia pseudoacacia 'Myrtifolia' 
robinia akacjowa 'Myrtifolia' – karłowa forma; liście 
drobne, delikatne;

5b 80–100 c5

Robinia pseudoacacia 'Pendulifolia' 
robinia akacjowa 'Pendulifolia' – liście wydłużone, 
przewisające pod własnym ciężarem;

5a 140–160 c5

Robinia pseudoacacia 'Rozynskiana' 
robinia akacjowa 'Rozynskiana' – liście i kwiatostany 
zwisające, do 50 cm długości; odmiana hodowli Feliksa 
Rożyńskiego ze Szkółek w Podzamczu;

5a 140–160 c5

Robinia pseudoacacia 'Tortuosa' 
robinia akacjowa 'Tortuosa' – liście i pędy spiralnie 
poskręcane;

5a 100–120 c5

Robinia 'Purple Robe'  
robinia 'Purple Robe' – wzrost szybki; kwiaty 
ciemnofioletowe;

5b 120–140 c5
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ROSA – RÓŻA

                                                                                                                                                     

Rosa Anne Boleyn 'Ausecret' PBR  
róża Anne Boleyn – kwiaty pełne, różowe w ciepłej 
tonacji; odmiana obficie kwitnąca o intensywnym 
różanym zapachu; dorasta do 1,25 m wys.;

6b 60–80 c6

Rosa Benjamin Britten 'Ausencart' PBR  
róża Benjamin Britten – kwiaty pełne, czerwone 
z odcieniem pomarańczu, o intensywnym owocowym 
zapachu; dorasta do 1,5 m wys.;

6b 60–80 c6

Rosa Boscobel 'Auscousin' PBR  
róża Boscobel – kwiaty pełne, różowo – morelowe, 
kuliste, o intensywnym zapachu mirry; dorasta 
 do 1 m wys.;

6b 60–80 c6

Rosa Carolyn Knight 'Austurner' PBR  
róża Carolyn Knight – kwiaty pełne, morelowe 
z różowym rumieńcem o zapachu mirry i herbaty; 
dorasta do 1,25 m wys.;

6b 60–80 c6

Rosa Charlotte 'Auspoly' PBR  
róża Charlotte – kwiaty pełne, pastelowożółte 
o czarkowatym kształcie i intensywnym zapachu 
herbaty; dorasta do 1,25 m wys.;

6b 60–80 c6

Rosa Claire Austin 'Ausprior' PBR  
róża Claire Austin – kwiaty pełne, kremowobiałe 
o zapachu mirry i wanilii; kształtem przypominają kwiat 
piwonii; wysoki krzew lub pnącze; dorasta do 1,75 m wys.;

6b 60–80 c6

Rosa Crown Princess Margareta
 'Auswinter' PBR  
róża Crown Princess Margareta – kwiaty 
pełne, w kształcie rozet, morelowo – pomarańczowe 
o intensywnym zapachu; dorasta do 1,25 m wys.;

6b 60–80 c6

Rosa Darcey Bussell 'Ausdecorum' PBR  
róża Darcey Bussell – kwiaty pełne, 
ciemnokarmazynowe o owocowym zapachu; 
 dorasta do 1 m wys.;

6b 60–80 c6

Rosa Falstaff 'Ausverse' PBR  
róża Falstaff – kwiaty pełne, ciemnokarminowo – 
fioletowe o atłasowym połysku; intensywny różany 
zapach; wysoki krzew lub pnącze; dorasta do 1,5 m wys.;

6b 60–80 c6

Rosa 'Ferdinand Pichard'  
róża 'Ferdinand Pichard' – kwiaty pełne o zaokrąglonych 
płatkach i intensywnym różanym zapachu; kolor różowy 
w ciemnoróżowe paski; niezwykle oryginalna odmiana; 
dorasta do 1,25 m wys.;

6a 60–80 c6
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eRosa Gertrude Jekyll 'Ausboard' PBR  
róża Gertrude Jekyll – kwiaty pełne, różowe 
w formie rozety, o bardzo intensywnym różanym 
zapachu; wysoki krzew lub pnącze; dorasta do 1,5 m wys.;

6b 60–80 c6

Rosa Golden Celebration 'Ausgold' PBR 
róża Golden Celebration – kwiaty duże, pełne, 
żółte o owocowym zapachu; krzew do 1,5 m wys.;

6b 60–80 c6

Rosa Graham Thomas 'Ausmas' PBR   
róża Graham Thomas – kwiaty pełne, ciemnożółte; 
o intensywnym zapachu herbaty; krzew lub pnącze
 do 1,25 m wys.;

6b 60–80 c6

Rosa Harlow Carr 'Aushouse' PBR  
róża Harlow Carr – kwiaty pełne, różowe 
o intensywnym różanym zapachu; bardzo obfite 
kwitnienie; kulisty pokrój; dorasta do 1,5 m wys.;

6b 60–80 c6

Rosa Lady of Shalott 'Ausnyson' PBR  
róża Lady of Shallot – kwiaty pełne, morelowo- 
-pomarańczowe o intensywnym zapachu herbaty;
 dorasta do 1,25 m wys.;

6b 60–80 c6

Rosa Munstead Wood 'Ausbernard' PBR  
róża Munstead Wood – kwiaty pełne, karmazynowe, 
o owocowym zapachu, z nutą jeżyny i jagody; 
przypominają w dotyku aksamit; dorasta do 1,25 m wys.;

6b 60–80 c6

Rosa Olivia Rose Austin 'Ausmixture' PBR  
róża Olivia Rose Austin – kwiaty pełne, jasnoróżowe 
o intensywnym owocowym zapachu; bardzo obfite 
kwitnienie; dorasta do 1 m wys.;

6b 60–80 c6

Rosa Port Sunlight 'Auslofty' PBR  
róża Port Sunlight – kwiaty pełne o intensywnym 
zapachu herbaty; zewnętrzne płatki w kolorze 
kremowym, wewnętrzne w kolorze morelowo – 
brzoskwiniowym; dorasta do 1,25 m wys.;

6b 60–80 c6

Rosa Princess Alexandra of Kent 
'Ausmerchant' PBR  
róża Princess Alexandra of Kent – kwiaty pełne, 
różowe o zapachu herbaty z cytrynową nutą; dorasta  
do 1 m wys.;

6b 60–80 c6

Rosa Princess Anne 'Auskitchen' PBR  
róża Princess Anne – kwiaty pełne, intensywnie 
różowe, w kształcie rozet; bardzo obfite kwitnienie; 
dorasta do 1,25 m wys.;

6b 60–80 c6

Rosa 'Rosa Mundi'   
róża 'Rosa Mundi' – kwiaty różowe z ciemnoróżowym 
i białym paskowaniem; widoczne żółte pręciki; różany 
zapach; niezwykle oryginalna odmiana; dorasta 
do 1,25 m wys.;

5b 60–80 c6
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Rosa Royal Jubilee 'Auspaddle' PBR  
róża Royal Jubilee – kwiaty pełne, jasnoróżowe 
o zaokrąglonych płatkach i owocowym zapachu; 
kształtem przypominają kwiat piwonii; krzew 
 do 1,5 m wys.;

6b 60–80 c6

Rosa Scepter d'Isle 'Ausland' PBR  
róża Scepter d'Isle – kwiaty pełne, jasnoróżowe 
o zaokrąglonych płatkach i intensywnym zapachu  
mirry; bardzo obfite kwitnienie; krzew do 1,25 m wys.;

6b 60–80 c6

Rosa Teasing Georgia 'Ausbaker' PBR  
róża Teasing Georgia – kwiaty pełne, żółte, 
o intensywnym zapachu herbaty; pnącze lub 
krzew do 1,25 m wys.;

6b 60–80 c6

Rosa The Alnwick Rose 'Ausgrab' PBR  
róża The Alnwick Rose – kwiaty pełne, różowe, 
o czarkowatym kształcie i intensywnym zapachu 
różanym z nutą maliny; krzew do 1,25 m wys.;

6b 60–80 c6

Rosa The Lady Gardener 'Ausbrass' PBR  
róża The Lady Gardener – kwiaty duże, pełne, 
morelowe, o intensywnym zapachu herbaty; dorasta 
do 1,25 m wys.;

6b 60–80 c6

Rosa The Pilgrim 'Auswalker' PBR  
róża The Pilgrim – kwiaty duże, pełne, jasnożółte, 
o zapachu herbaty z nutą mirry; pnącze lub krzew 
do 1,5 m wys.;

6b 60–80 c6

Rosa Thomas a Becket 'Auswinston' PBR  
róża Thomas a Becket – kwiaty pełne, purpurowe, 
w kształcie nieregularnej rozety, o intensywnym różanym 
zapachu; dorasta do 1,25 m wys.;

6b 60–80 c6

Rosa Winchester Cathedral 'Auscat' PBR  
róża Winchester Cathedral – kwiaty pełne,  
białe, o zapachu różanym z nutą miodu i migdałów;  
dorasta do 1 m wys.;

6b 60–80 c6

Rosa Wollerton Old Hall 'Ausblanket' PBR  
róża Wollerton Old Hall – kwiaty pełne, kremowo 
– morelowe, o intensywnym różanym zapachu; pnącze 
lub krzew do 1,5 m wys.;

6b 60–80 c6

Rosa canina 
róża dzika – najpopularniejszy rodzimy gatunek róży; 
kwiaty jasnoróżowe pojedyncze; cenna roślina lecznicza;

4 40–60 c5

Rosa Charmant 'Korpeligo' PBR  
róża Charmant – niska, okrywowa róża; kwiaty duże, 
pełne, intensywnie różowe;

6a 20–30 c2
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eRosa ×damascena 'Blush Damask'  
róża damasceńska 'Blush Damask' – wysoki, przewisający 
krzew o pełnych, różowych, wyjątkowo silnie 
pachnących kwiatach; wysoka wytrzymałość na mróz;

4 30–40 c3

Rosa Dart's Defender 'Defender' 
róża Dart's Defender – niski, ścielący się krzew; kwiaty 
różowe, duże; idealna odmiana do dużych nasadzeń;

5a 40–60 c3

Rosa Golden Penny 'Rugul' 
róża Golden Penny – róża okrywowa; kwiaty pełne, 
żółte;

6b 20–30 c2

Rosa 'Hope for Humanity'  
róża 'Hope for Humanity' – krzew bardzo odporny 
 na mróz; kwiaty ciemnoczerwone, pełne;

5a 40–50 c4

Rosa 'J.P. Connell'  
róża 'J.P. Connell' – kwiaty kremowożółte; kwitnie 
bardzo obficie; odmiana bardzo odporna na mróz;

5a 40–50 c4

Rosa jundzillii 
róża Jundziłła – rzadko spotykany gatunek 
przypominający popularną dziką różę; kwiaty różowe;

4 40–60 c5

Rosa 'Morden Centennial' 
róża 'Morden Centennial' – bardzo odporna na mróz 
i szkodniki kanadyjska odmiana; luźny krzew dorasta do 
1,5 m wys.; kwiaty duże, różowe, półpełne;

5a 40–50 c4

Rosa 'Morden Snowbeauty'  
róża 'Morden Snowbeauty' – odmiana o zwartym, 
niskim pokroju; osiąga 1,2 m wys.; kwiaty czystobiałe, 
pojedyncze; kwitnie bardzo obficie; bardzo odporna na 
mróz;

5a 40–50 c4

Rosa 'Morden Sunrise'  
róża 'Morden Sunrise' – kwiaty półpełne, 
żółtopomarańczowe; kwitnie bardzo obficie; bardzo 
odporna na mróz;

5a 40–50 c4

Rosa Neon 'Kordatura' PBR  
róża Neon – okrywowa róża o bardzo licznych, 
drobnych, pełnych, ciemnoróżowych kwiatach;

6b 30–40 c3

Rosa Pink Blanket 'Wiljans' PBR 

róża Pink Blanket – okrywowa róża o pojedynczych, 
różowych kwiatach;

6a 30–40 c2

Rosa Pink Pins 'Intropi' 
róża Pink Pins – roślina okrywowa; kwiaty różowe, 
pełne;

6b 30–40 c3

Rosa 'Prairie Joy'  
róża 'Prairie Joy' – kwiaty pełne, różowe z ciemniejszymi 
zewnętrznymi płatkami; bardzo odporna na mróz;

5a 40–50 c4
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Rosa 'Rote The Fairy' 
róża 'Rote The Fairy' – róża okrywowa; kwiaty 
ciemnoczerwone, pełne;

6a 20–30 c2

Rosa roxburghii 
róża drobnolistkowa – kwiaty jasnoróżowe; wyjątkowo 
oryginalne, kolczaste owoce;

6a 40–60 
60–80

c4 
c5

Rosa rugosa 
róża pomarszczona – krzew do 1,5 m wys.; kwiaty duże, 
różowe;

5a 40–60 c3

Rosa rugosa Admiration 'Rosa Zwerg' 
roża pomarszczona Admiration 'Rosa Zwerg' – 
odmiana dorasta do 0,7 m wys.; kwiaty duże, różowe, 
półpełne, intensywnie pachnące;

5a 30–40 c3

Rosa rugosa 'Emotion'  
roża pomarszczona 'Emotion' – zwarty krzew 
okrywowy; dorasta do 0,7 m wys.; kwiaty silnie 
pachnące, intensywnie różowe, półpełne;

5a 30–40 c3

Rosa rugosa Passion 'Rokoko' 
roża pomarszczona Passion 'Rokoko' – odmiana 
dorasta do 1,2 m wys.; kwiaty różowe, półpełne, 
o wąskich, gęsto ułożonych płatkach; 

5a 30–40 c3

Rosa 'The Fairy' 
róża 'The Fairy' – róża okrywowa; kwiaty
 jasnoróżowe, pełne;

6a 20–30 c2

Rosa Toscana 'Korstesgli' PBR 

róża Toscana – obficie kwitnąca okrywowa róża 
o drobnych, pełnych, czerwonych kwiatach;

6b 30–40 c3

Rosa villosa 
róża jabłkowata – kwiaty różowe; owoce gatunku nadają 
się do przyrządzania syropów, konfitur i win; 

5a 40–60 c5

Rosa 'White Fairy' 
róża 'White Fairy' – róża okrywowa; kwiaty białe, pełne; 6a 20–30 c2

RUBUS – JEŻYNA

Rubus caesius  
jeżyna popielica – owoce drobne, niebieskie z szarym 
nalotem; ozdobne, szaroniebieskie pędy;

5a 60–80 c5

Rubus cockburnianus Golden Vale 'Wyego' 
jeżyna białopędowa Golden Vale – krzew  
do 1,5 m wys.; liście złotożółte; pędy pokryte 
srebrnobiałym nalotem woskowym;

6b 40–60 c3

Rubus microphyllus 'Variegatus' 
jeżyna drobnolistna 'Variegatus' – niski krzew 
dorastający do 0,5 m wys; drobne, biało i różowo 
upstrzone liście;

6b 40–60 c3
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eRubus odoratus  
jeżyna pachnąca – ekspansywny krzew o dużych, 
5-klapowych liściach i atrakcyjnych dużych, różowych 
kwiatach; dorasta do 3 m wys.;

4 60–80 c5

Rubus spectabilis 'Olympic Double'   
jeżyna okazała 'Olympic Double' – kwiaty duże, różowe, 
pełne, przypominające wyglądem małe różyczki; dobra 
roślina okrywowa;

6a 60–80 c5

SALIX – WIERZBA

Salix acutifolia 'Pendulifolia' 
wierzba ostrolistna 'Pendulifolia' – wysoki krzew 
o długich, srebrzystych, zwisających liściach; pędy 
pokryte błękitnoszarym woskowym nalotem;

4 140–160 c10

Salix alba 
wierzba biała – popularne wilgociolubne drzewo; 
nieodłączny element polskiego krajobrazu;

4 180–200 c90 40–50 pa

Salix alba 'Aurea'  
wierzba biała 'Aurea' – liście żółte; wzrost silny, typowy 
dla gatunku;

4 80–100 
120–140

c3 
c7,5

Salix alba 'Chermesina' 
wierzba biała 'Chermesina' – pędy zimą pomarańczowe; 4 140–160 

180–200
c7,5 
c12

Salix alba 'Dart's Snake' 
wierzba biała 'Dart's Snake' – pędy i liście spiralnie 
poskręcane;

4 140–160 
160–180

c7,5 
c10

Salix alba 'Strachowo' 
wierzba biała 'Strachowo' – nowa odmiana wyhodowana 
w naszej szkółce; pędy zimą jasnopomarańczowe;

4 180–200 
200–220

c12 
c15

Salix babylonica 'Tortuosa' 
wierzba babiloDska 'Tortuosa' drzewo 
o wyprostowanych, spiralnie poskrcanych pdach;

5b
140–160 
160–180 
180–200

c5 
c7,5 
c12

Salix 'Boydii' 
wierzba 'Boydii' – liście drobne, srebrnoszare; forma 
karłowa; dorasta do 0,5 m wys.;

5a 15–20 c2

Salix caprea 'Curly Locks' 
wierzba iwa 'Curly Locks' – forma zwisająca o pogiętych 
gałęziach;

4
100 
120 
150

c3 
c5 
c5

pa 
pa 
pa

Salix caprea 'Mas' 
wierzba iwa 'Mas' – odmiana o bardzo dużych, 
ozdobnych srebrzystych baziach; wzrost silny;

4

100–120 
180–200 
200–220 
220–240

c5 
c12 
c15 
c30 10–12 pa

Salix caprea 'Ogon'  
wierzba iwa 'Ogon' – liście wiosną złotożółte, później 
bladożółte;

4 120 c3 pa
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Salix caprea 'Pendula' 
wierzba iwa 'Pendula' – odmiana zwisająca; 4

120 
150 
180 
220 
180 
220

c5 
c5 

c7,5 
c10 
c15 
c15

10–12 
10–12

pa 
pa 
pa 
pa 
pa 
pa

Salix caprea 'Silberglanz'  
wierzba iwa 'Silberglanz' – odmiana odznaczająca 
się wielkimi srebrzystoszarymi baziami; polecana do 
kompozycji florystycznych;

4 120–140 
180–200

c5 
c15

Salix 'Caradoc' 
wierzba 'Caradoc' – gałęzie powyginane; kora 
pomarańczowożółta;

5b 120–140 c5

Salix cinerea 'Tricolor' 
wierzba szara 'Tricolor' – liście szarozielone, biało 
i różowo upstrzone;

4 100 c3 pa

Salix elaeagnos 'Angustifolia'  
wierzba siwa 'Angustifolia' – wysoki krzew; wąskie, 
wydłużone, srebrzystoszare liście;

5a 100 c3 pa

Salix ×erdingeri  
wierzba wiedeńska – pędy brązowoczerwone; długie, 
ozdobne bazie;

5a 100 c3 pa

Salix 'Erythroflexuosa' 
wierzba 'Erythroflexuosa' – pędy i liście powyginane; 
pokrój płaczący;

5b 120–140 
160–180

c5 
c10

Salix 'Fantazija' 
wierzba 'Fantazija' – rosyjska odmiana o delikatnie 
przewisającym pokroju i fantazyjnie pofalowanych 
liściach;

4 140–160 c7,5

Salix 'Flame' 
wierzba 'Flame' – pędy jaskrawopomarańczowe; 
szczególnie ozdobna zimą;

4 140–160 c5

Salix fragilis 'Bullata' 
wierzba krucha 'Bullata' – odmiana o regularnej, kulistej 
koronie;

4 100–120 c3

Salix gracilistyla 'Mt Aso'   
wierzba wiotka 'Mt Aso' – niezwykle atrakcyjna odmiana 
odznaczająca się czerwonoróżowymi baziami; kwitnie 
w lutym;

6b 30–40 
100

c3 
c3 pa

Salix integra 'Hakuro-nishiki' 
wierzba całolistna 'Hakuro-nishiki' – odmiana o liściach 
biało i różowo upstrzonych;

6a

40–60 
100 
150 
180

c3 
c3 
c5 

c7,5

pa 
pa 
pa

Salix integra 'Pendula' 
wierzba całolistna 'Pendula' – forma zwisająca; 6a

100 
150 
180

c3 
c5 

c7,5

pa 
pa 
pa
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eSalix kurilensis 
wierzba kurylska – niski, ścielący się krzew; duże, 
skórzaste, błyszczące liście; 

4 20–25 
100

c3 
c3 pa

Salix ledebouriana 'Pyramidalis' 
wierzba Ledeboura 'Pyramidalis' – pokrój 
wyprostowany; liście srebrzystoszare;

4 120–140 c5

Salix magnifica 
wierzba wspaniała – oryginalny gatunek o wielkich 
(do 25 cm) srebrzystoszarych jajowatych liściach 
i długich (do 10 cm) baziach; młode przyrosty 
czerwonopurpurowe;

5a 100 c3 pa

Salix 'Pamiati Bażowa' 
wierzba 'Pamiati Bażowa' – wysokie drzewo o lekko 
przewisającym pokroju; zimą pędy pomarańczowe; 
odmiana bardzo odporna na mróz;

4 160–180 
200–220

c7,5 
c12

Salix 'Pamiati Mindowskowo' 
wierzba 'Pamiati Mindowskowo' – rozłożyste, płaczące 
drzewo; wysoka wytrzymałość na mróz;

4 120–140 c7,5

Salix 'Płakuczyj Gnom' 
wierzba 'Płakuczyj Gnom' – zwarta, karłowa odmiana 
o płaczącym pokroju;

4 30–40 c3

Salix purpurea 'Howki' 
wierzba purpurowa 'Howki' – pokrój kolumnowy; liście 
srebrzystoszare; ozdobne, czerwonawe kwiatostany;

5a 140–160 c5

Salix purpurea 'Nana' 
wierzba purpurowa 'Nana' – krzew do 0,5 m wys.; 
cienkie, wiotkie gałęzie; delikatne, srebrzyste liście;

5a 30–40 
100

c2 
c3 pa

Salix purpurea 'Pendula'  
wierzba purpurowa 'Pendula' – forma zwisająca; liście 
srebrzystoszare;

5a
30–40 

100 
120

c2 
c3 
c5

pa 
pa

Salix ×sepulcralis 'Chrysocoma' (typ resistenta) 
wierzba płacząca 'Chrysocoma' – drzewo o rozłożystej 
koronie; pędy długie, żółte, zwisające do ziemi; typ mało 
podatny na rdzę;

5b
200–220 
220–240 
220–240

c10 
c15 
c20 pa

Salix 'Sieriebristaja' 
wierzba 'Sieriebristaja' – wysoki, silnie rosnący krzew; 
liście pokryte srebrzystoszarym kutnerem;

4 140–160 c7,5

Salix 'Swierdłowskaja Izwilistaja ii' 
wierzba 'Swierdłowskaja Izwilistaja ii' – pędy i liście 
spiralnie poskręcane; kora oliwkowozielona; odmiana 
bardzo odporna na mróz;

4 140–160 
160–180

c5 
c7,5

Salix udensis 'Golden Sunshine' PBR 

wierzba sachalińska 'Golden Sunshine' – zwarty, gęsty 
krzew; liście złotożółte;

6a 60–80 c7,5
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Salix udensis 'Sekka' 
wierzba sachalińska 'Sekka' – końcówki gałązek 
staśmione, spłaszczone i powyginane;

5b 100–120 
120–140

c5 
c10

SAMBUCUS – BEZ

Sambucus nigra 
bez czarny – rozłożysty krzew; kwiaty i owoce nadają się 
do wyrobu soków i nalewek;

5a 60–80 c5

Sambucus nigra 'Aurea' 
bez czarny 'Aurea' – liście żółte; 5a 60–80 c5

Sambucus nigra Black Beauty 'Gerda' PBR 
bez czarny Black Beauty – liście ciemnopurpurowe; 
kwiaty jasnoróżowe;

5a 60–80 c5

Sambucus nigra Black Lace 'Eva' PBR 

bez czarny Black Lace – liście ciemnopurpurowe, 
strzępiaste; kwiaty jasnoróżowe;

5a 40–60 c5

Sambucus nigra Black Tower 'Eiffel 1' PBR 

bez czarny Black Tower – pokrój kolumnowy; liście 
ciemnopurpurowe;

5a
40–60 

100–120 
160–180

c5 
c15 
c45

Sambucus nigra subsp. cerulea   
bez czarny podgatunek niebieski – owoce 
szaroniebieskie, zebrane w okazałe owocostany;

6b 40–60 c5

Sambucus nigra Golden Tower 'Jdeboer001' PBR  
bez czarny Golden Tower – liście żółte, głęboko 
powcinane; pokrój wzniesiony;

6a
30–40 
40–60 
60–80

c3 
c5 

c10 

Sambucus nigra 'Haidegg 17' 
bez czarny 'Haidegg 17' – bardzo obficie owocująca 
odmiana sadownicza;

5a 40–60 c5

Sambucus nigra 'Laciniata' 
bez czarny 'Laciniata' – liście głęboko powcinane; 5a 40–60 c5

Sambucus nigra 'Linearis' 
bez czarny 'Linearis' – listki bardzo wąskie, nitkowate; 5a 40–60 c5

Sambucus nigra 'Madonna' 
bez czarny 'Madonna' – liście szeroko, żółto obrzeżone; 5a 30–50 

40–60
c3 
c5

Sambucus nigra 'Monstrosa' 
bez czarny 'Monstrosa' – pędy staśmione; dziwaczny 
wygląd krzewu;

5a 80–100 c5

Sambucus nigra 'Naomi' 
bez czarny 'Naomi' – liście biało obrzeżone; 5a 30–50 

40–60
c3 
c5

Sambucus nigra 'Obelisk' PBR  
bez czarny 'Obelisk' – nowa odmiana bzu wyhodowana 
w naszej szkółce; pokrój kolumnowy; wzrost silny; 
odmiana kwitnie i owocuje bardzo obficie;

5a 60–80 
100–120

c5 
c12

Sambucus nigra 'Pendula' 
bez czarny 'Pendula' – forma zwisła; 5a 60–80 

100–120
c5 

c7,5 pa
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eSambucus nigra 'Plena' 
bez czarny 'Plena' – kwiaty pełne; 5a 40–60 c5

Sambucus nigra 'Pulverulenta' 
bez czarny 'Pulverulenta' – liście biało nakrapiane; 5a 30–40 

40–60
c3 
c5

Sambucus nigra 'Sampo' 
bez czarny 'Sampo' – odmiana owocowa o wysokiej 
plenności;

5a 60–80 c5

Sambucus nigra Serenade 'Jonade' PBR  
bez czarny Serenade – wiosną liście różowoczerwone, 
później żółtozielone, a na końcach pędów czerwonawe;

5a 40–60 c5

Sambucus nigra f. viridis 
bez czarny forma zielona – owoce po dojrzeniu 
żółtawozielone;

5a 40–60 
60–80

c5 
c10

Sambucus racemosa 'Golden Lace'  
bez koralowy 'Golden Lace' – liście jasnożółte, głęboko 
powcinane; pokrój zwarty; dorasta do 1,5 m wys.;

5b 40–60 c5

Sambucus racemosa 'Goldenlocks' 
bez koralowy 'Goldenlocks' – gęsty krzew do 0,8 m wys.; 
liście żółte, postrzępione;

5b 40–60 
80–100

c5 
c5 pa

Sambucus racemosa Lemony Lace 'Smnsrd4' PBR  
bez koralowy Lemony Lace – nowa zwarta odmiana 
o jasnożółtych, głęboko powcinanych, „koronkowych” 
liściach;

5b 40–60 c5

Sambucus racemosa 'Plumosa Aurea' 
bez koralowy 'Plumosa Aurea' – liście ząbkowane, 
złotożółte;

4 40–60 c5

Sambucus racemosa 'Sutherland Gold' 
bez koralowy 'Sutherland Gold' – liście ząbkowane, 
złotożółte;

4 40–60 c5

SASSAFRAS – SASAFRAS

Sassafras albidum 
sasafras białawy – ciekawostka dendrologiczna o bardzo 
egzotycznym wyglądzie; roślina, na której występują 
3 typy liści: pojedyncze, dwuklapowe i trójklapowe;

6b 80–100 c5

SHEPHERDIA – SZEFERDIA

Shepherdia argentea 
szeferdia srebrzysta – szeroki, rozłożysty krzew 
osiągający 2 m wys.; liście srebrzyste, wydłużone; 
czerwone owoce są jadalne po przemrożeniu;

5a 30–40 c5

SOPHORA – SOFORA, PEREŁKOWIEC

Sophora japonica 'Pendula'  
sofora japońska 'Pendula' – pokrój zwisający; 6b 200–220 c55 16–18 pa
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SORBARIA – TAWLINA

Sorbaria sorbifolia 'Sem' PBR  
tawlina jarzębolistna 'Sem' – młode przyrosty 
różowopomarańczowe, później żółtawe;

2 30–40 
40–60

c3 
c7,5

×SORBARONIA – JARZĘBINOARONIA

×Sorbaronia 'Fallax' A  
jarzębinoaronia 'Fallax' – rzadko spotykany mieszaniec 
międzygatunkowy; owoce jadalne;

3 60–80 c5

×Sorbaronia 'Likerovyj Jarab'   
jarzębinoaronia 'Likerovyj Jarab' – czerwonopurpurowe, 
duże owoce, polecane na przetwory i nalewki;

3 60–80 c5

×SORBOCOTONEASTER – JARZĘBOIRGA

×Sorbocotoneaster pozdnjakovii 
jarzęboirga Pozdnjakova – wysoki krzew 
o nieregularnym pokroju; rzadko spotykany mieszaniec 
jarzębiny z irgą; owoce czerwone, błyszczące;

3 40–60 
120–140

c5 
c7,5

 
pa

×SORBOPYRUS – JARZĘBOGRUSZA

×Sorbopyrus auricularis 
jarzębogrusza uszkowata – bardzo rzadki mieszaniec 
międzyrodzajowy; owoce jadalne, podobne do małej 
gruszki;

6a 40–60 
120–140

c5 
c7,5

 
pa

SORBUS – JARZĄB

Sorbus 'Alaja Krupnaja'   
jarząb 'Alaja Krupnaja' – rosyjska odmiana owocowa; 
owoce duże, słodkie, jadalne;

3
60–80 

140–160 
160–180

c5 
c5 

c7,5 

 
 

pa

Sorbus alnifolia 'Red Bird' 
jarząb olszolistny 'Red Bird' – liście owalne, ząbkowane; 
jesienią piękna, czerwona barwa liści;

5a 60–80 
160–180

c5 
c7,5

 
pa

Sorbus aria 'Lutescens' 
jarząb mączny 'Lutescens' – liście żółtawe; 5a 40–60 

80–100
c5 
c5

 

Sorbus ×arnoldiana 'Coral Beauty' 
jarząb Arnolda 'Coral Beuaty' – duże, żółtoróżowe 
owoce;

5a 60–80 
140–160

c5 
c5

 

Sorbus ×arnoldiana 'Golden Wonder' 
jarząb Arnolda 'Golden Wonder' – wzrost silny;  
bardzo duże, żółte owoce;

5a 60–80 
120–140

c5 
c5

 

Sorbus ×arnoldiana 'Schouten' 
jarząb Arnolda 'Schouten' – pokrój szerokokolumnowy; 
owoce żółte;

5a 60–80 
120–140

c5 
c5

 

Sorbus ×arnoldiana 'Vermiljon' 
jarząb Arnolda 'Vermiljon' – owoce duże, 
szkarłatnoczerwone;

5a 60–80 
140–160

c5 
c5
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eSorbus aucuparia 
jarząb pospolity – nieduże drzewo; owoce czerwone; 3 200–220 c7,5

Sorbus aucuparia 'Beissneri' 
jarząb pospolity 'Beissneri' – kora pomarańczowa,  
brzeg liścia lekko postrzępiony;

3 80–100 c7,5

Sorbus aucuparia 'Dirkenii' 
jarząb pospolity 'Dirkenii' – liście złotożółte; 3 140–160 c7,5 pa

Sorbus aucuparia 'Fastigiata' 
jarząb pospolity 'Fastigiata' – liście ciemne, 
pomarszczone; korona wąskostożkowa;

3 60–80 
140–160

c5 
c7,5 pa

Sorbus aucuparia 'Fastigiata Jacob Ladder' 
jarząb pospolity 'Fastigiata Jacob Ladder' – szybko 
rosnąca odmiana o wąskim pokroju;

3 200–220 c5

Sorbus aucuparia 'Fingerprint' PBR  
jarząb pospolity 'Fingerprint' – nowa wąskokolumnowa 
odmiana o silnym, zdrowym wzroście; owoce czerwone;

3

140–160 
180–200 
300–320 
340–360

c5 
c10 
c20 
c30

 
 

8–10 
10–12

 
 

pa 
pa

Sorbus aucuparia 'Konzentra' 
jarząb pospolity 'Konzentra' – owoce duże, 
matowoczerwone, jadalne; wysoka zawartość witaminy C;

3 60–80 
120–140

c5 
c5

 

Sorbus aucuparia 'Pendula' 
jarząb pospolity 'Pendula' – gałęzie długie, powyginane, 
zwisają do ziemi i płożą się;

3 200–220 
200–220

c10 
c30

pa 
pa

Sorbus aucuparia 'Pendula Variegata' 
jarząb pospolity 'Pendula Variegata' – forma zwisająca; 
liście w różnym stopniu żółto upstrzone;

3 180–200 c20 pa

Sorbus aucuparia 'Rosina Aurea' 
jarząb pospolity 'Rosina Aurea' – liście żółte lub żółto 
upstrzone; owoce duże, jadalne;

3 60–80 
160–180

c5 
c5

 

Sorbus aucuparia 'Sheerwater Seedling' 
jarząb pospolity 'Sheerwater Seedling' – odmiana 
o regularnym, stożkowatym pokroju;

3 160–180 c5

Sorbus Autumn Spire 'Flanrock' PBR  
jarząb Autumn Spire – pokrój wąskokolumnowy; 
owoce żółte, zebrane w liczne owocostany;

4

60–80 
140–160 
140–160 
180–200 
260–280 
160–180

c5 
c5 

c7,5 
c7,5 
c20 
c43

8–10 

 
 

pa 
pa 
pa 

Sorbus 'Burka'   
jarząb 'Burka' – owoce duże, jadalne, brunatnoczerwone, 
przypominające w smaku owoce aronii; odmiana 
hodowli Iwana Miczurina;

3 60–80 
140–160

c5 
c5

 

Sorbus 'Businka' 
jarząb 'Businka' – rosyjska odmiana owocowa; 3 60–80 

120–140
c5 
c5
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Sorbus cashmiriana 
jarząb kaszmirski – liście drobne; owoce bardzo duże, 
białe, zebrane w zwisające owocostany;

5b 60–80 c5

Sorbus commixta 
jarząb dalekowschodni – piękne, czerwone, jesienne 
przebarwienie liści;

5a 60–80 
120–140

c5 
c5

 

Sorbus commixta 'Carmencita' 
jarząb dalekowschodni 'Carmencita' – piękne, czerwone, 
jesienne zabarwienie liści;

5a 60–80 c5

Sorbus 'Coral Pink' 
jarząb 'Coral Pink' – owoce różowe; 5a 60–80 

120–140
c5 
c5

 

Sorbus discolor  
jarząb dwubarwny – niewielkie drzewo lub wysoki 
krzew; owoce początkowo białe, później różowieją;

5b 60–80 
120–140

c5 
c5

 

Sorbus 'Dodong' 
jarząb 'Dodong' – odmiana o regularnym, stożkowatym 
pokroju; liście duże, błyszczące, jesienią przebarwiają się 
na jaskrawopomarańczowo;

4 120–140 c5

Sorbus forrestii  
jarząb Forresta – wysoki krzew lub małe drzewo; owoce 
drobne, białe;

6a 160–180 c5

Sorbus 'Granatnaja'   
jarząb 'Granatnaja' – owoce bardzo duże, słodkie, 
ciemnogranatowe; odmiana hodowli Iwana Miczurina;

3
60–80 

120–140 
180–200

c5 
c5 

c7,5

 
 

pa

Sorbus hupehensis 'Rosea' 
jarząb hupeheński 'Rosea' – niskie drzewo ozdobne 
z zaróżowionych kwiatów i intensywnie różowych 
owoców;

5b 60–80 c5

Sorbus 'Joseph Rock' 
jarząb 'Joseph Rock' – niewielkie drzewo; owoce drobne, 
żółte;

4 60–80 c5

Sorbus koehneana 
jarząb Koehnego – niewielkie drzewo; owoce białe; 4 140–160 c7,5 pa

Sorbus 'Krasawica'   
jarząb 'Krasawica' – rosyjska odmiana owocowa; 3 60–80 

120–140
c5 
c5

 

Sorbus 'Krasnaja' 
jarząb 'Krasnaja' – rosyjska odmiana owocowa; owoce 
kwaśne, czerwone o średnicy 12–15 mm; odmiana 
nadająca się na przetwory;

3 40–60 
120–140

c5 
c5

 

Sorbus 'Krasnaja Krupnaja' 
jarząb 'Krasnaja Krupnaja' – rosyjska odmiana owocowa; 
owoce duże, słodkie, jadalne;

3 40–60 
120–140

c5 
c5

 

Sorbus 'Kubowaja'   
jarząb 'Kubowaja' – owoce duże, jadalne; 3 40–60 

120–140
c5 
c5
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eSorbus latifolia  
jarząb szerokolistny – liście zaokrąglone, lekko 
klapowane, błyszczące z wierzchu, od spodu szare; owoce 
duże, pomarańczowe;

3 40–60 c5

Sorbus 'Likjornaja'   
jarząb 'Likjornaja' – owoce prawie czarne, słodkie; 
odmiana nadająca się na nalewki, dżemy i konfitury;

3 60–80 
120–140

c5 
c5

 

Sorbus meinichii 
jarząb Meinicha – liście podobne do S. intermedia; duże 
owoce;

3 120–140 c5

Sorbus ‘Miczurinskaja Diesiertnaja’ 
jarząb 'Miczurinskaja Diesiertnaja' – rosyjska odmiana 
owocowa; owoce ciemnoczerwone, polecane do spożycia 
na surowo lub w formie przetworzonej;

3 60–80 
140–160

c5 
c5

 

Sorbus 'Moravskaja Krupnopłodnaja' 
jarząb 'Moravskaja Krupnopłodnaja' – owoce czerwone, 
duże, jadalne;

3 60–80 c5

Sorbus 'Nevezhinskaja' 
jarząb 'Nevezhinskaja' – rosyjska odmiana owocowa; 
owoce duże, pomarańczowe;

3 120–140 c5

Sorbus 'Pink Veil' 
jarząb 'Pink Veil' – owoce różowe; 5a 60–80 c5

Sorbus 'Red Tip' 
jarząb 'Red Tip' – owoce bladoróżowe; końcówki pędów 
czerwone;

5a 180–200 c7,5 pa

Sorbus 'Rose Glow' 
jarząb 'Rose Glow' – owoce różowe; 5a 60–80 c5

Sorbus 'Rubinowaja'    
jarząb 'Rubinowaja' – owoce średniej wielkości, 
ciemnoczerwone, słodkie;

3 60–80 
160–180

c5 
c5

 

Sorbus 'Sacharnaja Pietrowa' 
jarząb 'Sacharnaja Pietrowa' – rosyjska odmiana 
o wyjątkowo słodkich owocach;

4 60–80 c5

Sorbus sargentiana  
jarząb Sargenta – liście bardzo duże, pięknie 
przebarwiające się jesienią na pomarańczowo; owoce 
czerwone; oryginalne duże lepiące się pąki;

6a 60–80 c5

Sorbus 'Titan'   
jarząb 'Titan' – owoce duże, ciemnoczerwone, smaczne; 4 60–80 

120–140
c5 
c5

 

Sorbus 'White Swan' 
jarząb 'White Swan' – owoce białe, drobne; 4 40–60 c5

Sorbus 'White Wax' 
jarząb 'White Wax' – białe, drobne owoce; 5a 160–180 c5
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Sorbus 'Żołtaja' 
jarząb 'Żołtaja' – owoce średniej wielkości, soczyste, 
żółtopomarańczowe;

3 40–60 
120–140

c5 
c5

 

SPIRAEA – TAWUŁA

Spiraea bella  
tawuła nadobna – kwiaty różowe z ciemnym środkiem, 
zebrane w duże, płaskie kwiatostany; młode liście 
czerwone; dorasta do 1,2 m wys.;

4 30–40 c3

Spiraea betulifolia 'Island' 
tawuła brzozolistna 'Island' – zwarty krzew osiągający 
1 m wys.; odznacza się wyjątkowo wysoką odpornością 
na mróz;

4 20–30 c2

Spiraea betulifolia 'Tor' 
tawuła brzozolistna 'Tor' – niski, zwarty krzew do 0,8 m 
wys.; kwiaty białe; odmiana bardzo odporna na mróz;

4 20–30 c2

Spiraea betulifolia 'Tor Gold' PBR  

tawuła brzozolistna 'Tor Gold' – niski, zwarty krzew do 
80 cm wys.; liście żółte; kwiaty białe; odmiana bardzo 
odporna na mróz;

4 30–40 
40–60

c3 
c5

Spiraea ×cinerea 'Grefsheim' 
tawuła szara 'Grefsheim' – krzew do 1 m wys.; liście 
drobne; kwitnie obficie na biało;

5a
25–30 

40–60 
60–80

c2 
c5 

c10

Spiraea densiflora 
tawuła gęstokwiatowa – krzew o płaskokulistym 
pokroju; dorasta do 0,8 m wys.; jasnoróżowe kwiaty 
zebrane w płaskie kwiatostany;

5a 20–30 
40–60

c2 
c5 

Spiraea douglasii 'Argentea' 
tawuła Douglasa 'Argentea' – ekspansywny krzew 
osiągający 1,5 m wys.; srebrzystoszare ulistnienie; różowe 
kwiaty zebrane są w stożkowate kwiatostany;

4 40–60 c3

Spiraea japonica 'Albiflora' 
tawuła japońska 'Albiflora' – liście jasne; kwiaty białe; 4 20–30 c2

Spiraea japonica 'Anthony Waterer' 
tawuła japońska 'Anthony Waterer' – krzew do 1 m wys.; 
kwiaty karminowoczerwone;

4 20–30 c2

Spiraea japonica 'Bullata' 
tawuła japońska 'Bullata' – karłowy krzew do 50 cm; 
liście drobne, ciemne, karbowane;

4 20–30 c2

Spiraea japonica 'Candlelight' 
tawuła japońska 'Candlelight' – niski krzew; liście 
złotożółte; kwiaty ciemnoróżowe;

4 20–30 c2

Spiraea japonica 'Dart's Red' 
tawuła japońska 'Dart's Red' – niski krzew; kwiaty 
czerwone;

4
20–30 
30–40 
30–40

c2 
c3 
c4
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eSpiraea japonica Double Play Big Bang
'Tracy' PBR  

tawuła japońska Double Play Big Bang – krzew 
 do 1 m wys.; liście duże, wiosną pomarańczowe, później 
żółte; kwiaty różowe;

4 30–40 
40–60

c3 
c5

Spiraea japonica 'Firelight' 
tawuła japońska 'Firelight' – liście żółte, na końcówkach 
pędów pomarańczowobrązowe;

4 15–20 c2

Spiraea japonica 'Genpei' 
tawuła japońska 'Genpei' – niski krzew; na jednej 
roślinie kwiaty zarówno białe, jak i różowe;

4 20–30 c2

Spiraea japonica 'Golden Elf ' 
tawuła japońska 'Golden Elf ' – nowa, karłowa odmiana 
o poduchowatym pokroju; liście bardzo drobne, żółte; 
kwiaty jasnoróżowe;

4 20–25 c2

Spiraea japonica 'Golden Princess' 
tawuła japońska 'Golden Princess' – forma karłowa; 
liście złotożółte; kwiaty różowe;

4 15–20 
30–40

c2 
c5

Spiraea japonica 'Goldflame' 
tawuła japońska 'Goldflame' – niski krzew; liście 
ciemnożółte, najmłodsze brązowopomarańczowe;

4 20–30 c2

Spiraea japonica 'Green Carpet' 
tawuła japońska 'Green Carpet' – gęsta, karłowa 
odmiana o poduchowatym pokroju; kwiaty 
jasnoróżowe;

4 20–25 c2

Spiraea japonica 'Japanese Dwarf ' 
tawuła japońska 'Japanese Dwarf ' – bardzo gęsta, 
karłowa odmiana; liście bardzo drobne;

4 20–25 c2

Spiraea japonica 'Little Princess' 
tawuła japońska 'Little Princess' – forma karłowa; liście 
drobne; kwiaty różowe;

4 20–25 c2

Spiraea japonica Magic Carpet 'Walbuma' PBR 

tawuła japońska Magic Carpet – niski, płożący krzew 
do 0,4 m wys.; liście żółtopomarańczowe;

4 20–25 
40–50

c2 
c5

Spiraea japonica 'Neon Flash' 
tawuła japońska 'Neon Flash' – krzew do 1 m wys.; 
kwiaty ciemnoróżowe; młode przyrosty czerwone;

4 20–25 c2

Spiraea japonica Painted Lady 'Minspi' PBR  
tawuła japońska Painted Lady – liście żółto 
upstrzone; kwiaty ciemnoróżowe;

4 40–60 c5

Spiraea japonica 'Pygmaea Alba' 
tawuła japońska 'Pygmaea Alba' – gęsty krzew 
 do 0,5 m wys.; kwiaty białe;

4 20–30 c2
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Spiraea japonica 'Sundrop' 
tawuła japońska 'Sundrop' – niski, karłowy krzew 
o żółtych liściach; kwiaty różowe;

4 20–25 c2

Spiraea japonica 'White Gold' PBR 

tawuła japońska 'White Gold' – niski krzew 
o jaskrawożółtych liściach i białych kwiatach;

4 20–25 c2

Spiraea japonica 'Yan' 
tawuła japońska 'Yan' – liście żółte, ciemniejsze 
na końcówkach pędów; kwiaty różowe; odmiana 
wyjątkowo odporna na choroby;

4
20–30 
30–40 
40–50

c2 
c3 
c5

Spiraea japonica 'Zigeunerblut' 
tawuła japońska 'Zigeunerblut' – krzew do 0,8 m 
wys.; kwiaty ciemnoróżowe; młode przyrosty 
brązowoczerwone;

4 20–30 c2

Spiraea nipponica 'June Bride' 
tawuła nippońska 'June Bride' – krzew do 1 m wys.; liście 
błyszczące; kwiaty białe;

5b 20–30 
30–40

c2 
c3

Spiraea nipponica 'Snowmound' 
tawuła nippońska 'Snowmound' – krzew do 1,5 m wys.; 
ładny, zwarty pokrój; kwiaty białe;

5b 20–30 c2

Spiraea thunbergii 'Fujino Pink' 
tawuła Thunberga 'Fujino Pink' – krzew do 2 m wys.; 
obficie kwitnie na jasnoróżowo;

6a 30–40 c3

Spiraea thunbergii 'Ogon'  
tawuła Thunberga 'Ogon' – liście wydłużone, złotożółte; 6b 30–40 c3

Spiraea ×vanhouttei 
tawuła van Houtte'a – krzew do 2 m wys.; obficie 
kwitnący na biało;

4 25–30 
40–60

c2 
c5

Spiraea ×vanhouttei 'Gold Fountain'  
tawuła van Houtte'a 'Gold Fountain' – krzew 
do 1 m wys. o przewisającym pokroju; liście złotożółte;

4 30–40 
40–60

c3 
c5

Spiraea ×vanhouttei Pink Ice 'Catpan' 
tawuła van Houtte'a Pink Ice – krzew do 0,5 m wys.; 
liście biało-różowo-zielone;

5b 30–40 c3

STEPHANANDRA – TAWULEC

Stephanandra incisa 'Crispa' 
tawulec pogięty 'Crispa' – płożący krzew do 0,3 m wys.; 
liście kędzierzawe; dobra roślina okrywowa;

5b 30–40 c2

STEWARTIA – STEWARCJA

Stewartia pseudocamellia 
stewarcja kameliowata – niewielkie drzewo o pięknej, 
łuszczącej się korze (podobnie jak u platanu); kwiaty 
do 7 cm średnicy, białe;

6a 60–80 c5
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eSTYRAX – STYRAK

Styrax japonicus 'Evening Light' PBR  
styrak japoński 'Evening Light' – krzew o purpurowych 
liściach, kontrastujących z białymi dzwonkowatymi 
kwiatami; 

6b 40–60 c5

Styrax obassia 
styrak wielkolistny – wysoki krzew; liście jajowate  
do 20 cm długości; białe kwiaty zebrane w okazałe  
grona do 20 cm długości;

6b 60–80 c5

SYMPHORICARPOS – ŚNIEGULICZKA

Symphoricarpos albus var. laevigatus 
 śnieguliczka biała odm. naga – białe, kuliste owoce,  
do 1  cm średnicy; 

3 40–60 c3

Symphoricarpos ×chenaultii 'Brain de Soleil' PBR 

śnieguliczka Chenaulta 'Brain de Soleil' – ścielący się 
krzew do 0,5 m wys.; liście złotożółte;

5b 30–40 c3

Symphoricarpos ×chenaultii 'Hancock' 
śnieguliczka Chenaulta 'Hancock' – niski, szybko 
rosnący krzew; białoróżowe owoce;

5b 20–30 c2

Symphoricarpos ×doorenbosii 'Amethyst' 
śnieguliczka Doorenbosa 'Amethyst' – krzew do 1,5 m 
wys.; owoce purpurowe, bardzo ozdobne;

4 50–60 c3

Symphoricarpos ×doorenbosii 'Magic Berry' 
śnieguliczka Doorenbosa 'Magic Berry' – krzew 
osiągający 1 m wys.; owoce fioletowoczerwone;

4 30–40 c3

Symphoricarpos ×doorenbosii 'Taiga' 
śnieguliczka Doorenbosa 'Taiga' – krzew do 0,8 m wys.; 
owoce biało-różowe;

4 30–40 c3

Symphoricarpos Magical Sweet 'Kolmasweet' PBR  

śnieguliczka Magical Sweet – zwarty, karłowy krzew 
dorastający do 1 m wys.; bardzo liczne, różowe owoce;

4 40–60 c5

Symphoricarpos ×doorenbosii 'Mother of Pearl' 
śnieguliczka Doorenbosa 'Mother of Pearl' – krzew do 
2 m wys.; owoce białe, potem perłowobiałe;

4 40–60 c3

SYRINGA – LILAK

Syringa Bloomerang Dark Purple 'smsjbp7' PBR 

lilak Bloomerang Dark Purple – gęsty regularny 
krzew do 1,5 m wys.; fioletowe kwiaty zebrane w drobne 
kwiatostany; kwitnie bardzo obficie i powtarza 
kwitnienie w lecie;

5b 40–60 c7,5

Syringa Bloomerang 'Pink Perfume' PBR 

lilak Bloomerang 'Pink Perfume' – rozłożysty, 
gęsty krzew osiągający 0,8 m wys. i 1,8 m średnicy; 
kwiaty różowe;

5b 40–60 
100–120

c7,5 
c15 pa
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Syringa ×chinensis 'Saugeana'  
lilak chiński 'Saugeana' – krzew do 3 m wys.; lilafioletowe 
kwiatostany do 20 cm długości;

5a 30–40 
60–80

c3 
c5

Syringa emodi 'Aureovariegata' 
lilak himalajski 'Aureovariegata' – duże, szeroko żółto 
obrzeżone liście;

6b 40–60 c5

Syringa ×hyacinthiflora 'California Rose' 
lilak hiacyntowy 'California Rose' – kwiaty jasnoróżowe, 
pojedyncze, silnie pachnące;

5a 40–60 c5

Syringa ×hyacinthiflora 'Maiden's Blush' 
lilak hiacyntowy 'Maiden's Blush' – pojedyncze, różowe 
kwiaty zebrane są w wiechowate kwiatostany; zwarty, 
gęsty pokrój;

5a 40–60 c5

Syringa ×hyacinthiflora 'Mirabeau' 
lilak hiacyntowy 'Mirabeau' – kwiaty bardzo duże, 
pojedyncze, różowofioletowe, zebrane w olbrzymie 
kwiatostany;

5a 80–100 c10

Syringa ×hyacinthiflora 'Pocahontas' 
lilak hiacyntowy 'Pocahontas' – kwiaty 
ciemnopurpurowe w pąkach, a po otwarciu nieco 
jaśniejsze, pojedyncze;

5a 40–60 c5

Syringa josikaea 
lilak Josiki (lilak węgierski) – zwarty, gęsty krzew; 
kwiaty różowe;

5a 80–100 c5

Syringa josikaea 'Oden' 
lilak Josiki 'Oden' – szwedzka odmiana 
o ciemnofioletowych kwiatach; wysoka wytrzymałość 
na mróz;

5a 40–60 c5

Syringa komarowii subsp. reflexa 
lilak Komarowa podgatunek zwisający – krzew 
osiągający 3 m wys.; kwiaty czystoróżowe, zebrane 
w długie, luźne, przewisające wiechy;

5b 40–60 c5

Syringa 'Laciniata' 
lilak 'Laciniata' – liście głęboko powcinane; kwiaty 
bardzo liczne, jasnoróżowe;

5b 40–60 
120–140

c5 
c10 pa

Syringa meyeri Lillifee 'Kojubella' PBR  
lilak Meyera Lillifee – nowa karłowa odmiana lilaka; 
pokrój regularny, płaskokulisty; kwitnie bardzo obficie 
na fioletoworóżowo;

5b 30–40 c5

Syringa meyeri 'Palibin' 
lilak Meyera 'Palibin' – krzew do 1,5 m wys.; ozdobny 
z małych błyszczących liści i fioletowych kwiatów;

5b

30–40 
40–60 

100–120 
120–140 
120–140

c3 
c5 

c10 
c10 
c20

 
 

pa 
pa 
pa 
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eSyringa microphylla 'Superba' 
lilak drobnolistny 'Superba' – krzew do 1,5 m wys.; 
ozdobny z różowych kwiatów; liście drobne;

5b 40–60 
60–80

c3 
c5

Syringa pinnatifolia 
lilak pierzasty – krzew o oryginalnych, dużych, pierzasto 
złożonych liściach; kwiaty białe, zebrane w niewielkie 
kwiatostany;

5b 40–60 
160–180

c5 
c15

Syringa ×prestoniae 'Basia' 
lilak ottawski 'Basia' – rurkowate kwiaty w pąkach 
ciemnoróżowe, po otwarciu różowe, zebrane w bardzo 
duże wiechy;

5a 40–60 c5

Syringa ×prestoniae 'Diana' 
lilak ottawski 'Diana' – gęsty krzew osiągający  
1,5 m wys.; kwiaty w pąkach ciemnofioletowe,  
a po otwarciu różowolila;

5a 40–60 c5

Syringa ×prestoniae 'Esterka' 
lilak ottawski 'Esterka' – kwiaty w pąkach 
karminoworóżowe, a po otwarciu jasnoróżowe; osiąga 
3–4 m wys.;

5a 40–60 c5

Syringa ×prestoniae 'Goplana'  
lilak ottawski 'Goplana' – silnie rosnąca odmiana 
osiągająca 4 m wys.; kwiaty są w pąkach 
karminoworóżowe, a po otwarciu jasnoróżowe;

5a 40–60 
100–120

c5 
c12

Syringa ×prestoniae 'Jaga'  
lilak ottawski 'Jaga' – silnie rosnąca odmiana; kwiaty 
w pąkach ciemnofioletowe, a po otwarciu jasnoróżowe;

5a 40–60 c5

Syringa ×prestoniae 'Jagienka' 
lilak ottawski 'Jagienka' – silnie rosnący krzew, osiągający 
3–4 m wys.; kwiaty w pąkach ciemnofioletowe, a po 
otwarciu bardzo jasnofioletowe;

5a 40–60 c5

Syringa ×prestoniae 'Minuet'  
lilak ottawski 'Minuet' – gęsty, kulisty krzew 
o regularnym pokroju; dorasta do 2–2,5 m wys.; kwiaty 
fioletoworóżowe;

5a 40–60 c5

Syringa ×prestoniae 'Miss Canada' 
lilak ottawski 'Miss Canada' – kwiaty w pąkach 
ciemnoróżowe, po otwarciu różowe; dorasta 
 do 2,5-3 m wys.;

5a 40–60 c5

Syringa ×prestoniae 'Miss Japan' 
lilak ottawski 'Miss Japan' – wysoki krzew; duże, luźne, 
jasnoróżowe kwiatostany;

5a 40–60 c5

Syringa ×prestoniae 'Miss Poland' 
lilak ottawski 'Miss Poland' – wysoki krzew; kwiatostany 
luźne, jasnoróżowe;

5a 40–60 c5
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Syringa ×prestoniae 'Nike' 
lilak ottawski 'Nike' – niski, zwarty krzew, dorastający 
do 1,5 m wys.; kwiaty w pąkach ciemnofioletowe, a po 
otwarciu jasnofioletowe;

5a 40–60 c5

Syringa ×prestoniae 'Octavia'  
lilak ottawski 'Octavia' – kwiaty różowe, zebrane 
w okazałe wiechowate kwiatostany;

5a 40–60 c5

Syringa ×prestoniae 'Telimena' 
lilak ottawski 'Telimena' – kwiaty bladoróżowe, zebrane 
w duże, luźne, wyprostowane kwiatostany;

5a 40–60 
100–120

c5 
c12

Syringa ×prestoniae 'Ursula' 
lilak ottawski 'Ursula' – kwiaty pojedyncze, 
lawendoworóżowe; wzrost silny;

5a 40–60 c5

Syringa 'Red Pixie' 
lilak 'Red Pixie' – zwarty, gęsty krzew do 1,5 m wys.; 
kwiatostany duże, lilaróżowe;

5b

30–40 
60–80 

120–140 
100–120

c3 
c7,5 
c10 
c15

pa 
pa

Syringa reticulata 
lilak japoński – największy gatunek lilaka, będący 
niedużym drzewem; kwiaty kremowobiałe, pachnące, 
zebrane w luźne wiechy;

4 40–60 c5

Syringa ×swegiflexa 
lilak Hessego – krzew osiągający 3–4 m wys.; kwiaty 
intensywnie różowe, zebrane w luźne, przewisające 
wiechy;

5b 40–60 c5

Syringa villosa 'Aurea'  
lilak kosmaty 'Aurea' – wiosną liście jaskrawożółte, 
później stopniowo ciemnieją;

5a 40–60 c5

Syringa vulgaris 'Aucubaefolia' 
lilak pospolity 'Aucubaefolia' – liście z żółtymi, później 
białymi plamami;

4 40–60 c5

Syringa vulgaris 'Charles Joly' 
lilak pospolity 'Charles Joly' – kwiatostany bardzo duże; 
kwiaty purpurowoczerwone, pełne;

4 100–120 c15

Syringa vulgaris 'Chmurka' 
lilak pospolity 'Chmurka' – kwiaty pojedyncze, 
jasnoróżowe;

4 40–60 c5

Syringa vulgaris 'Fale Bałtyku'  
lilak pospolity 'Fale Bałtyku' – kwiaty duże, 
jasnoniebieskie, zebrane w spiczaste kwiatostany;

4 40–60 c5

Syringa vulgaris 'General Pershing' 
lilak pospolity 'General Pershing' – kwiaty różowe, 
pełne;

4 40–60 c5
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eSyringa vulgaris 'Gortenzija' 
lilak pospolity 'Gortenzija' – kwiaty pojedyncze, duże, 
fioletowe w pąkach, po otwarciu różowe;

4 40–60 c5

Syringa vulgaris 'Jaunkalsnavas Nakts'  
lilak pospolity 'Jaunkalsnavas Nakts' – kwiaty 
niebieskofioletowe, pojedyncze, zebrane w bardzo duże 
kwiatostany;

4 40–60 c5

Syringa vulgaris 'Johan Mensing' 
lilak pospolity 'Johan Mensing' – kwiaty pojedyncze, 
ciemnofioletowe;

4 40–60 c5

Syringa vulgaris 'Jutrzenka Pomorza' 
lilak pospolity 'Jutrzenka Pomorza' – kwiaty różowe, 
półpełne;

4 60–80 c5

Syringa vulgaris 'Katherine Havemeyer' 
lilak pospolity 'Katherine Havemeyer' – kwiaty pełne  
lub półpełne, różowoczerwone;

4 40–60 c5

Syringa vulgaris 'Konstanty Karpow' 
lilak pospolity 'Konstanty Karpow' – kwiaty pojedyncze, 
różowofioletowe, bardzo duże;

4 40–60 c5

Syringa vulgaris 'Krasawica Moskwy' 
lilak pospolity 'Krasawica Moskwy' – kwiaty podwójne, 
lawendoworóżowe; niezwykle ozdobna odmiana;

4 40–60 c5

Syringa vulgaris 'Lila Wonder' PBR  
lilak pospolity 'Lila Wonder' – kwiaty jasnofioletowe 
z białą obwódką;

4 40–60 c5

Syringa vulgaris 'Liliana' 
lilak pospolity 'Liliana' – nowa odmiana polskiej 
hodowli; kwiaty czystobiałe, zebrane w bardzo duże, 
wydłużone kwiatostany; 

4 40–60 c5

Syringa vulgaris 'Maréchal Lannes' 
lilak pospolity 'Maréchal Lannes' – kwiaty pełne, 
jasnofioletowe;

4 40–60 
80–100

c5 
c10

Syringa vulgaris 'Michel Buchner' 
lilak pospolity 'Michel Buchner' – kwiaty lilaróżowe 
z jasnym środkiem;

4 40–60 
100–120

c5 
c15

Syringa vulgaris 'Mulatka' 
lilak pospolity 'Mulatka' – kwiaty pojedyncze, 
ciemnofioletowe w pąkach, a po otwarciu jasnoróżowe 
z beżowobrązowym odcieniem;

4 40–60 c5

Syringa vulgaris 'Niebo Moskwy' 
lilak pospolity 'Niebo Moskwy' – pełne, niebieskie 
kwiaty zebrane w bardzo duże kwiatostany;

4 40–60 c5

Syringa vulgaris 'Pamiat' o Kolesnikowie'  
lilak pospolity 'Pamiat' o Kolesnikowie' – kwiaty duże, 
pełne, czysto białe;

4 40–60 c5
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Syringa vulgaris 'Pamiat' o Vaviłowie' 
lilak pospolity 'Pamiat' o Vaviłowie' – kwiaty duże, 
podwójne, fioletoworóżowe;

4 40–60 c5

Syringa vulgaris 'Pomorzanka' 
lilak pospolity 'Pomorzanka' – kwiaty jasnoróżowe, 
półpełne;

4 40–60 c5

Syringa vulgaris 'Prince Wolkonsky' 
lilak pospolity 'Prince Wolkonsky' – kwiaty pełne, 
ciemnopurpurowe;

4 40–60 c5

Syringa vulgaris 'Primrose' 
lilak pospolity 'Primrose' – kwiaty kremowożółte; 4 40–60 c5

Syringa vulgaris 'Prof. Edmund Jankowski'  
lilak pospolity 'Prof. Edmund Jankowski' – kwiaty 
pojedyncze, niebieskofioletowe;

4 40–60 c5

Syringa vulgaris 'Prof. Hoser' 
lilak pospolity 'Prof. Hoser' – kwiaty podwójne, 
lilaniebieskie, zebrane w okazałe, gęste kwiatostany;

4 40–60 c5

Syringa vulgaris 'Prof. Józef Brzeziński' 
lilak pospolity 'Prof. Józef Brzeziński' – kwiaty 
pojedyncze, różowe;

4 40–60 c5

Syringa vulgaris Rose De Moscou 'Minkarl' PBR 

lilak pospolity Rose De Moscou – nowa, francuska 
odmiana; kwiaty duże, pełne, lawendoworóżowe;

4 60–80 c5

Syringa vulgaris 'Sensation' 
lilak pospolity 'Sensation' – kwiaty ciemnoróżowe z jasną 
obwódką;

4 40–60 c5

Syringa vulgaris 'Stefan Makowiecki' 
lilak pospolity 'Stefan Makowiecki' – kwiaty duże, 
pojedyncze, lilaróżowe, zebrane w okazałe kwiatostany;

4 60–80 c7,5

Syringa vulgaris 'Tadeusz Kościuszko' 
lilak pospolity 'Tadeusz Kościuszko' – kwiaty lilaróżowe, 
wielokształtne, o ostro zakończonych płatkach;

4 40–60 c5

Syringa vulgaris 'Utro Rossii' 
lilak pospolity 'Utro Rossii' – kwiaty duże, pełne, 
fioletowe;

4 40–60 c5

Syringa vulgaris 'Znamya Lenina' 
lilak pospolity 'Znamya Lenina' – kwiaty 
purpurowoczerwone, pojedyncze, zebrane w olbrzymie 
kwiatostany; 

4 40–60 c5

Syringa vulgaris 'Żemczużina'  
lilak pospolity 'Żemczużina' – kwiaty półpełne, 
jasnoróżowe;

4 40–60 c5

Syringa yunnanensis 'Rosea' 
lilak junnański 'Rosea' – wysoki krzew o luźnych, 
przewisających, jasnoróżowych kwiatostanach;

4 40–60 c5
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eTETRADIUM – EWODIA

Tetradium daniellii 
ewodia Daniella – niewielkie drzewo pochodzące 
z Chin; ozdobne z dużych, złożonych liści, kwiatów 
i owoców;

6b 100–120 c5

TILIA – LIPA

Tilia americana 'Convexifolia' 
lipa amerykańska 'Convexifolia' – liście nieregularnie 
powyginane;

5b 120–140 c10

Tilia americana 'Nova' 
lipa amerykańska 'Nova' – drzewo średniej wielkości; 
liście duże; młode pędy białe;

5b 100–120 c10

Tilia cordata 
lipa drobnolistna – popularne drzewo parkowe i uliczne; 
znana roślina miododajna;

4 160–180 c10

Tilia cordata 'Firecracker' 
lipa drobnolistna 'Firecracker' – regularna, stożkowata 
korona; intensywnie żółte jesienne przebarwienie liści;

4 100–120 c10

Tilia cordata 'Girard`s Pendula Nana' 
lipa drobnolistna 'Girard`s Pendula Nana' – karłowa, 
zwarta odmiana;

4 120–140 c10 pa

Tilia cordata 'Greenspire' 
lipa drobnolistna 'Greenspire' – drzewo uliczne o bardzo 
regularnej koronie;

4 260–280 c45 8–10 pa

Tilia cordata 'Grüne Kugel' 
lipa drobnolistna 'Grüne Kugel' – karłowa, kulista 
odmiana;

4 100–120 c10 pa

Tilia cordata 'Lico' 
lipa drobnolistna 'Lico' – bardzo karłowa, kulista 
odmiana;

4 100–120 c10 pa

Tilia cordata 'Marler Globe'  
lipa drobnolistna 'Marler Globe' – zwarta, kulista forma; 4 100–120 c10 pa

Tilia cordata 'Monto' 
lipa drobnolistna 'Monto' – karłowa, kulista forma; 4 80–100 c10 pa

Tilia cordata 'Simone' 
lipa drobnolistna 'Simone' – karłowa, kulista forma; 4 120–140 c10 pa

Tilia cordata 'Swedish Upright' 
lipa drobnolistna 'Swedish Upright' – regularna, 
stożkowata korona;

4 100–120 c10

Tilia cordata 'Villae Aurea' 
lipa drobnolistna 'Villae Aurea' – liście wiosną żółte, 
później zielenieją;

4 120–140 c10
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Tilia ×europaea 'Pallida' 
lipa holenderska 'Pallida' – jedna z najlepszych odmian 
lip do miast i parków; regularna, gęsta korona;

4 260–280 c43 8–10 pa

Tilia ×europaea 'Wratislaviensis' 
lipa holenderska 'Wratislaviensis' – liście złotożółte, 
później zieleniejące;

4 120–140 
140–160

c10 
c10

pa 
pa

Tilia ×flaccida 'Diversifolia' 
lipa przewieszona 'Diversifolia' – liście w różnym stopniu 
nieregularnie powcinane;

5b 100–120 c10

Tilia heterophylla 
lipa appalaska – północnoamerykański gatunek 
o największych liściach wśród lip; spód liści 
popielatoszary;

5b 100–120 c10

Tilia 'Henryk Eder' 
lipa 'Henryk Eder' – krzew do 3 m wys.; 
 liście nieregularnie postrzępione;

5a 50–60 c7,5

Tilia japonica 
lipa japońska – bardzo obficie kwitnący gatunek 
pochodzący z Japonii;

6a 80–100 c7,5

Tilia miqueliana 
lipa Miquela – rzadko spotykany gatunek pochodzący 
z Japonii; kwitnie bardzo obficie w czerwcu;

6a 80–100 
180–200

c5 
c10

Tilia mongolica  
lipa mongolska – liście niewielkie, charakterystycznie 
ostroklapowane; jesienią liście przebarwiają się na żółto;

4 100–120 c10

Tilia platyphyllos 
lipa szerokolistna – popularne drzewo parkowe 
o szerokiej, kopulastej koronie;

4 180–200 c10

Tilia platyphyllos 'Belvedere'  
lipa szerokolistna 'Belvedere' – bardzo zwarta,  
kulista odmiana;

4 40–60 c5

Tilia platyphyllos 'Henryk' 
lipa szerokolistna 'Henryk' – odmiana wyhodowana 
w naszej szkółce; odznacza się zwisłym pokrojem; starsze 
egzemplarze mają tendencję do podwyższania się;

4 120–140 c7,5 pa

Tilia platyphyllos 'Laciniata' 
lipa szerokolistna 'Laciniata' – blaszka liściowa 
postrzępiona; wzrost powolny;

4 100–120 c10 pa

Tilia platyphyllos 'Tortuosa' 
lipa szerokolistna 'Tortuosa' – pędy spiralnie poskręcane; 4 100–120 c10

Tilia tomentosa 'Silver Globe' 
lipa srebrzysta 'Silver Globe' – gęsta, kulista korona; 
liście od spodu srebrzystobiałe;

5a 120–140 c10 pa
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eTOONA – TOONA

Toona sinensis  
cedrówka chińska – wysoki, wyprostowany krzew; 
wiosną liście jednolicie jaskraworóżowe, później 
zielenieją; wymaga okrycia na zimę;

6b 80–100 c5

TROCHODENDRON – TROCHODENDRON

Trochodendron aralioides  
trochodendron araliowaty – zimozielony krzew 
o skórzastych, błyszczących liściach; zielonkawe kwiaty 
zebrane są w kuliste kwiatostany;

5b 60–80 c5

ULMUS – WIĄZ

Ulmus 'Camperdownii' 
wiąz 'Camperdownii' – odmiana zwisająca; 5a

100–120 
220–240 
200–220 
200–220 
200–220 
220–240

c10 
c20 
c30 
c45 
c45 
c130

6–8 
8–10 
10–12 
20–22

pa 
pa 
pa 
pa 
pa  
pa

Ulmus 'Columella' 
wiąz 'Columella' – pokrój wąskokolumnowy; odmiana 
odporna na holenderską chorobę wiązów;

5a 80–100 c7,5

Ulmus glabra 'Exoniensis' 
wiąz górski 'Exoniensis' – liście duże, poskręcane;  
pokrój kolumnowy;

5a 160–180 c5

Ulmus glabra 'Nana' 
wiąz górski 'Nana' – gęsty, zwarty krzew do 2 m wys.; 5a 100–120 

160–180
c10 
c20 

pa 
pa

Ulmus ×hollandica 'Wredei' 
wiąz holenderski 'Wredei' – liście poskręcane, złotożółte; 
pokrój szerokokolumnowy;

5b 80–100 c7,5

Ulmus minor 'Argenteovariegata' 
wiąz polny 'Argenteovariegata' – liście biało pstre;  
wzrost szybki;

5a 80–100 c7,5

Ulmus minor 'Jacqueline Hillier' 
wiąz polny 'Jacqueline Hillier' – karłowa odmiana 
o nieregularnym pokroju; liście drobne, gęsto ułożone 
na pędach;

5a 50–60 
100–120

c7,5 
c7,5 pa

Ulmus minor 'Louis van Houtte'  
wiąz polny 'Louis van Houtte' – liście złotożółte; 
regularna, zaokrąglona korona;

5a 140–160 c7,5

Ulmus minor 'Pendula' 
wiąz polny 'Pendula' – pokrój parasolowaty; liście 
drobne;

5a 200–220 c20 pa

Ulmus minor 'Umbraculifera'  
wiąz polny 'Umbraculifera' – bardzo regularna, kulista 
korona;

5a 220–240 c20 pa
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Ulmus minor 'Webbiana' 
wiąz polny 'Webbiana' – blaszka liściowa złożona do 
wewnątrz wzdłuż nerwu głównego; nadaje to drzewu 
niecodzinnego wyglądu;

5a 100–120 c7,5

Ulmus parvifolia 'Seiju' 
wiąz drobnolistny 'Seiju' – nieregularna, karłowa forma; 
liście drobne;

6a 100–120 c7,5 pa

Ulmus pumila 'Aurea' 
wiąz syberyjski 'Aurea' – wysoki krzew lub niskie 
drzewo; liście drobne, złotożółte;

6a  140–160 c10 pa

Ulmus 'Viminalis Aurea' 
wiąz 'Viminalis Aurea' – wolno rosnący, nieregularny 
krzew; liście ząbkowane, złotożółte;

5b 120–140 c7,5 pa

VIBURNUM – KALINA

Viburnum ×bodnantense 'Charles Lamont' 
kalina bodnanteńska 'Charles Lamont' – kwiaty 
bladoróżowe, pojawiają się zimą lub wczesną wiosną;

6a
40–60 
60–80 
80–100

c3 
c5 

c7,5

Viburnum ×burkwoodii 
kalina Burkwooda – luźny krzew; liście półzimozielone; 
duże, pachnące kwiatostany;

5b 60–80 c5

Viburnum ×burkwoodii 'Anne Russell' 
kalina Burkwooda 'Anne Russell' – kwiatostany duże, 
kuliste; pąki kwiatowe różowawe;

6a 40–60 c5

Viburnum ×burkwoodii 'Chenaultii' 
kalina Burkwooda 'Chenaultii' – zwarty, gęsty krzew 
dorastający do 2 m wys.; kwiaty w pąkach różowe, po 
otwarciu białe; kwitnie wcześniej niż gatunek;

6a 140–160 c15 pa

Viburnum ×burkwoodii 'Conoy' 
kalina Burkwooda 'Conoy' – karłowy, płożący, 
zimozielony krzew; kwiaty białe;

6a 40–60 c5

Viburnum ×burkwoodii 'Mohawk' 
kalina Burkwooda 'Mohawk' – pąki kwiatowe 
ciemnoczerwone; odmiana odporna na mączniaka;

6a 40–60 c5

Viburnum ×carlcephalum 
kalina angielska – krzew do 2 m wys.; kwiatostany duże, 
pachnące;

5a
60–80 
80–100 
160–180

c5 
c5 
c12

pa 
pa

Viburnum carlesii 
kalina koreańska – krzew do 1,5 m wys.; wzrost powolny; 
kwiaty intensywnie pachnące;

5a 40–60 c5

Viburnum carlesii 'Aurora' 
kalina koreańska 'Aurora' – kwiaty w pąkach 
ciemnoróżowe, po rozwinięciu się różowobiałe;

5a 40–60 c5
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eViburnum carlesii 'Diana'  
kalina koreańska 'Diana' – kwiaty bardzo pachnące, 
jasnoróżowe, a w pąkach czerwone; młode liście 
brązowe;

5a 40–60 c5

Viburnum carlesii 'Juddii' 
kalina koreańska 'Juddii' – kwiaty różowawe;  
gęsty, odporny na mszyce krzew;

5a 40–60 
60–80

c5 
c5 pa

Viburnum farreri 'Candidissimum' 
kalina wonna 'Candidissimum' – kwiaty śnieżnobiałe; 5a 120–140 c12 pa

Viburnum farreri 'December Dwarf ' 
kalina wonna 'December Dwarf ' – zwarty, gęsty krzew 
dorastający do 1 m wys.; kwiaty różowe, silnie pachnące;

5b 60–80 
140–160

c5 
c12

pa 
pa

Viburnum farreri 'Nanum' 
kalina wonna 'Nanum' – niski, gęsty krzew; kwiaty 
jasnoróżowe;

5a
40–60 

100–120 
120–140

c5 
c5 
c12

pa 
pa

Viburnum ×hillieri 'Winton'  
kalina Hilliera 'Winton' – półzimozielony krzew 
o skórzastych liściach; kremowobiałe, silnie pachnące 
kwiaty pojawiają się na początku lata; 

7a 40–60 c5

Viburnum lantana 'Aureum' 
kalina hordowina 'Aureum' – krzew do 1,5 m wys.;  
liście złotożółte;

4 60–80 
100–120

c5 
c12 pa

Viburnum macrocephalum 
kalina wielkogłówkowa – rzadko spotykany, bardzo 
ozdobny gatunek o dużych, kulistych kwiatostanach;

7a 30–40 c3

Viburnum nudum 'Pink Beauty' 
kalina naga 'Pink Beauty' – podłużne, błyszczące liście; 
różowe owoce zebrane w liczne owocostany;

5b 40–60 c5

Viburnum opulus  
kalina koralowa – popularny, rodzimy gatunek, ozdobny 
z białych kwiatów i ciemnoczerownych, błyszczących 
owoców;

4 80–100 c5

Viburnum opulus 'Compactum' 
kalina koralowa 'Compactum' – krzew do 1 m wys.; 
forma karłowa; kwitnie i owocuje obficie;

4
40–60 

140–160 
160–180

c3 
c15 
c15

pa 
pa

Viburnum opulus 'Pohjan Neito' 
kalina koralowa 'Pohjan Neito' – duże, kuliste 
kwiatostany; skandynawska selekcja, bardzo odporna 
na mróz;

4 140–160 
180

c15 
c15

pa 
pa

Viburnum opulus 'Roseum' 
kalina koralowa 'Roseum' (kalina „boule de neige") – 
duże, kuliste kwiatostany;

4
40–60 

140–160 
180

c3 
c15 
c15

pa 
pa
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Viburnum opulus 'Tajożnyje Rubiny' 
kalina koralowa 'Tajożnyje Rubiny' – rosyjska odmiana 
owocowa; duże owoce, nadające się na przetwory 
(nalewki, galaretki);

4 40–60 c3

Viburnum opulus 'Ulgen' 
kalina koralowa 'Ulgen' – odmiana owocowa; duże 
owoce, nadające się na przetwory (nalewki, galaretki);

4 40–60 c3

Viburnum opulus 'Xanthocarpum' 
kalina koralowa 'Xanthocarpum' – krzew do 3 m; owoce 
żółte;

4 40–60 c3

Viburnum plicatum Kilimanjaro 'Jww1' PBR 

kalina japońska Kilimanjaro – krzew o stożkowatym 
pokroju; kwitnie bardzo obficie na biało;

5b
30–40 
40–60 
80–100

c2 
c5 
c12

Viburnum plicatum Kilimanjaro Sunrise 'jww5' PBR 

kalina japońska Kilimanjaro Sunrise – krzew 
o stożkowatym pokroju; kwitnie bardzo obficie na biało, 
później kwiaty przebarwiają się na różowo;

5b 25–30 
40–60

c2 
c5

Viburnum plicatum 'Lanarth' 
kalina japońska 'Lanarth' – krzew do 3–4 m wys.; gałęzie 
poziomo rozpostarte; bardzo obficie kwitnie;

5b 40–60 
100–120

c5 
c15

Viburnum plicatum 'Mary Milton' 
kalina japońska 'Mary Milton' – białe, różowiejące, 
płonne kwiaty zebrane w kuliste kwiatostany; 

5b 60–80 c5 pa

Viburnum plicatum 'Pink Beauty' 
kalina japońska 'Pink Beauty' – kwiaty różowiejące; 
wzrost powolny;

5b 80–100 c5 pa

Viburnum plicatum 'Popcorn' 
kalina japońska 'Popcorn' – wysoki krzew; kwiaty białe, 
zebrane w duże, kuliste kwiatostany;

5b 40–60 c5

Viburnum plicatum 'Rosace' 
kalina japońska 'Rosace' – liczne kuliste, białe i różowe 
kwiatostany;

5b 40–60 c5

Viburnum plicatum 'Shoshoni'  
kalina japońska 'Shoshoni' – krzew osiągający 
 1,5 m wys. i 2 m średnicy o rozłożystym, regularnym 
pokroju; kwitnie bardzo obficie na biało;

5b 40–60 c5

Viburnum plicatum 'St Keverne' 
kalina japońska 'St Keverne' – pokrój pagodowy;  
duże i liczne kwiatostany;

5b

40–60 
100–120 
80–100 
120–140 
140–160

c5 
c15 
c5 
c5 

c10

pa 
pa 
pa

Viburnum plicatum f. tomentosum 
kalina japońska forma płodna – pędy ułożone 
horyzontalnie; duże, płaskie kwiatostany;

5b 80–100 c5 pa
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eViburnum 'Pragense' 
kalina 'Pragense' – zimozielony krzew dorastający  
do 2,5 m wys.; liście ciemnozielone, błyszczące;

6a 40–60 
100–120

c5 
c12

Viburnum rhytidophyllum 
kalina sztywnolistna – wysoki, zimozielony krzew, liście 
długie, sztywne, skórzaste;

6a 100–120 c12

Viburnum sargentii 'Onondaga' 
kalina Sargenta 'Onondaga' – kwiatostany duże; liście 
czerwonawe; jedna z najbardziej ozdobnych kalin;

5a 30–40 
140–160

c3 
c10 pa

Viburnum trilobum 'Spring Red Compact' 
kalina amerykańska 'Spring Red Compact' – zwarta, 
kulista odmiana osiągająca 1,2 m wys.; liście wiosną 
purpurowoczerwone, a jesienią jaskrawopomarańczowe;

5a 140–160 c15 pa

VINCA – BARWINEK

Vinca minor 'Atropurpurea' 
barwinek pospolity 'Atropurpurea' – kwiaty fioletowe; 5a 15–20 p9

Vinca minor 'Ralph Shugert' 
barwinek pospolity 'Ralph Shugert' – liście delikatnie 
biało obrzeżone; kwiaty duże, niebieskie;

5a 15–20 p9

Vinca minor 'Sebastian' 
barwinek pospolity 'Sebastian' – liście okrągłe 
z jasnozielonym środkiem;

5a 15–20 p9

WEIGELA – WAJGELA, KRZEWUSZKA

Weigela 'Bristol Ruby' 
krzewuszka 'Bristol Ruby' – krzew osiągający  
2,5 m wysokości; kwiaty ciemnoczerwone  
z zewnątrz, ciemnoróżowe w środku;

5b 20–30 c2

Weigela 'Bristol Snowflake' 
krzewuszka 'Bristol Snowflake' – kwiaty białe; liście 
jasnozielone;

5b 30–40 c3

Weigela coraeensis 
krzewuszka koreańska – wysoki krzew osiągający  
3 m wys.; kwiaty początkowo białe, później różowieją 
i czerwienieją; jednocześnie na krzewie występują 
3 kolory kwiatów;

5a 30–40 c3

Weigela 'Eva Rathke' 
krzewuszka 'Eva Rathke' – krzew do 2–3 m wys.; kwiaty 
karminowoczerwone;

5b 30–40 c3

Weigela florida All Summer Red 'Slingco1' PBR 

krzewuszka cudowna All Summer Red – nowa zwarta, 
niska odmiana; kwiaty intensywnie czerwone; odmiana 
polecana do pojemników;

5b 30–35 c3
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Weigela Briant Rubidor 'Olympiade' 
krzewuszka Briant Rubidor – liście złotożółte; 
kwiaty czerwone;

5b 20–30 
30–40

c2 
c3

Weigela florida Cappuccino 'Verweig 2' PBR 

krzewuszka cudowna Cappuccino – karłowa forma; 
liście żółto-czekoladowobrązowe;

5b 20–30 c3

Weigela florida 'Caricature' 
krzewuszka cudowna 'Caricature' – liście kędzierzawe, 
biało obrzeżone;

5b 20–30 
30–40

c2 
c3

Weigela florida Ebony & Ivory 'Velda' PBR  
krzewuszka cudowna Ebony & Ivory – nowa 
odmiana o zwartym pokroju, dorastająca do 1,2 m wys.; 
brązowopurpurowe, błyszczące liście pięknie kontrastują 
z czystobiałymi kwiatami;

5b 30–40 c5

Weigela florida 'Foliis Purpureis' 
krzewuszka cudowna 'Foliis Purpureis' – liście 
jasnopurpurowe;

5a 40–60 c3

Weigela florida French Lace 'Brigela' PBR 

krzewuszka cudowna French Lace – liście żółto 
obrzeżone; kwiaty czerwone;

5b 20–30 
30–40

c2 
c3

Weigela florida 'Ghost'  
krzewuszka cudowna 'Ghost' – kwiaty czerwone; liście 
kremowożółte; krzew dorasta do 1,5 m wys.;

5b 20–30 
30–40

c2 
c3

Weigela florida Minor Black 'Verweig 3' PBR 

krzewuszka cudowna Minor Black – karłowa 
odmiana; liście purpurowe, błyszczące;

5b 20–30 c3

Weigela florida Monet 'Verweig' PBR 

krzewuszka cudowna Monet – karłowa forma; liście 
biało obrzeżone, różowiejące; kwiaty różowe;

5b 20–30 
30–40

c3 
c5

Weigela florida Pink Poppet 'Plangen' PBR 

krzewuszka cudowna Pink Poppet – niski, gęsty 
krzew, osiągający 1 m wys.; kwitnie niezwykle obficie 
na różowo;

5b 20–30 c2

Weigela florida 'Polka' 
krzewuszka cudowna 'Polka' – zwarty, gęsty krzew 
osiągający 1,2 m wys.; kwitnie bardzo obficie na różowo;

5b 20–30 
30–40

c2 
c3

Weigela florida 'Styriaca' 
krzewuszka cudowna 'Styriaca' – krzew do 2–3 m wys.; 
kwiaty jasnoróżowe;

5a 40–50 c3

Weigela florida 'Sunny Princess' 
krzewuszka cudowna 'Sunny Princess' – niski, zwarty 
krzew do 1,2 m wys.; liście żółto obrzeżone; kwiaty 
różowe;

5b 60–80 c5
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eWeigela florida 'Suzanne' 
krzewuszka cudowna 'Suzanne' – liście delikatnie 
biało obrzeżone; kwiaty jasnoróżowe;

5b 20–30 
30–40

c2 
c3

Weigela florida 'Variegata' 
krzewuszka cudowna 'Variegata' – liście kremowo 
obrzeżone;

5b 20–30 c3

Weigela florida Wine & Roses 'Alexandra' PBR 

krzewuszka cudowna Wine & Roses – kwiaty różowe; 
liście ciemnopurpurowe, prawie czarne;

5b 20–30 c2

Weigela 'Kosteriana Variegata' 
krzewuszka 'Kosteriana Variegata' – liście szeroko żółto 
obrzeżone; kwiaty różowe;

5b 30–40 c3

Weigela Magical Rainbow 'Kolmagira' PBR  
krzewuszka Magical Rainbow – niski, zwarty 
krzew, dorastający do 1,5 m wys.; liście żółto i różowo 
obrzeżone; kwiaty jasnoróżowe;

5b 30–40 
40–60

c3 
c5

Weigela middendorffiana 
krzewuszka Middendorffa – kwiaty żółte; liście duże; 
gatunek bardzo odporny na mróz;

5a 20–30 c2

Weigela 'Milk and Honey' 
krzewuszka 'Milk and Honey' – kwiaty białe; środek 
liścia żółty;

5b 20–30 c2

Weigela My Monet 'Sunset' PBR 

krzewuszka My Monet – nowa, bardzo ozdobna 
odmiana o karłowym, kulistym pokroju; liście żółto 
obrzeżone, czerwieniejące;

5b 40–60 c5

Weigela 'Nana Variegata' 
krzewuszka 'Nana Variegata' – pokrój zwarty; liście 
szeroko żółto obrzeżone;

5b 20–30 c2

Weigela 'Piccolo' 
krzewuszka 'Piccolo' – zwarta, karłowa odmiana; dorasta 
do 0,5 m wys.; kwiaty różowe;

5b 20–30 
30–40

c2 
c3

Weigela 'Red Prince' 
krzewuszka 'Red Prince' – krzew do 1,5 m wys.; 
 kwiaty czerwone;

5b 20–30 
30–40

c2 
c3

Weigela 'Rumba' 
krzewuszka 'Rumba' – krzew do 1 m wys.; kwiaty 
czerwone; bardzo mrozoodporna odmiana;

5b 30–40 c2

Weigela 'Splendid' 
krzewuszka 'Splendid' – kwiaty jasnoróżowe; liście 
delikatnie biało obrzeżone;

5a 30–40 c3

Weigela subsessilis 'Kanari' 
krzewuszka krótkoogonkowa 'Kanari' – kwiaty 
bladożółte;

5a 30–40 c3
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Weigela Sunny Fantasy 'Kolsunn' 
krzewuszka Sunny Fantasy – liście duże, biało 
obrzeżone;

5b 20–30 c2

Weigela White Lightning 'wf-2009' 
krzewuszka White Lightning – liście szeroko żółto 
obrzeżone; kwiaty jasnoróżowe;

5b 40–60 c5

YUCCA – JUKKA, KRĘPLA

Yucca filamentosa 
jukka karolińska – sztywne, ostro zakończone, 
równowąskie liście; okazałe kwiatostany;

5a 40–60 c5

Yucca filamentosa 'Color Guard' 
jukka karolińska 'Color Guard' – sztywne, zielone liście 
z szerokim, żółtym paskiem po środku; 

6a 20–30 c2

Yucca filamentosa 'Golden Sword' 
jukka karolińska 'Golden Sword' – sztywne, żółte liście 
z zielonym brzegiem;

6a 40–60 c5

ZANTHOXYLUM – ŻÓŁTODRZEW

Zanthoxylum schinifolium 
żółtodrzew schinusolistny – rzadko spotykany krzew 
pochodzący z Dalekiego Wschodu; liście pierzasto 
złożone, błyszczące;

6b 80–100 c5

Zanthoxylum simulans 
żółtodrzew zwodniczy – rzadko spotykany krzew 
o pierzasto złożonych, silnie ostro pachnących liściach; 
pędy opatrzone masywnymi kolcami;

6b 160–180 c5

ZELKOVA – BRZOSTOWNICA

Zelkova serrata 'Variegata' 
brzostownica japońska 'Variegata' liście szeroko biało 
obrzeżone;

6b 100–120 c7,5 pa
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Pnącza
CLIMBERS

ВЬЮЩИЕСЯ

strefa
zone
зона

wysokość (cm)
height 
высота 

pojemnik
container
контейнер

ACTINIDIA – AKTINIDIA

Actinidia arguta 'Geneva'  
aktinidia ostrolistna 'Geneva' – średniej wielkości owoce 
z czerwonawym rumieńcem; dojrzewają we wrześniu lub październiku;

5a 90 
120

c2 
c5

Actinidia arguta 'Ken's Red'  
aktinidia ostrolistna 'Ken's Red' – owoce z czerwonym miąższem 
dojrzewają we wrześniu lub październiku;

6a 90 
120

c2 
c5

Actinidia kolomikta 'Dr Szymanowski'  
aktinidia pstrolistna 'Dr Szymanowski' – liście z różowymi i białymi 
przebarwieniami; owoce dojrzewają w sierpniu; odmiana żeńska, która 
może owocować bez zapylacza;

4 90 c2

Actinidia kolomikta 'Sentyabraskaya'  
aktinidia pstrolistna 'Sentyabraskaya' – odmiana żeńska; zielone owoce 
dojrzewają w sierpniu; 

4 120 c5

Actinidia pilosula 
aktinidia drobnowłosa – liście wąskie, długie, z białymi 
przebarwieniami;

6b 120 c5

ARISTOLOCHIA – KOKORNAK

Aristolochia macrophylla 
kokornak wielkolistny – szybko rosnące pnącze ozdobne o dużych, 
sercowatych liściach;

5a 120 c5
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CELASTRUS – DŁAWISZ

Celastrus orbiculatus 'Diana'  
dławisz okrągłolistny 'Diana' – obficie owocująca, żeńska odmiana; 4 120 c5

Celastrus orbiculatus 'Hercules'  
dławisz okrągłolistny 'Hercules' – silnie rosnąca odmiana męska; dobry 
zapylacz;

4 90 
120

c2 
c5

HEDERA – BLUSZCZ

Hedera colchica 
bluszcz kolchicki – zaokrąglone, duże, skórzaste liście; 6a 60 c2

Hedera colchica 'Dentata' 
bluszcz kolchidzki 'Dentata' – liście duże, klapowane; 6a 60 c2

Hedera helix 
bluszcz pospolity – najbardziej cieniolubne pnącze nadające się 
do uprawy w Polsce;

5b 30–40 
40–60 

p11 
c2

HYDRANGEA – HORTENSJA

Hydrangea anomala subsp. petiolaris 
hortensja pnąca – bardzo wczesny rozwój liści; kwiatostany 
białe, szerokie;

5a
100–120 
160–180 
220–240

c5 
c20 
c45

Hydrangea anomala subsp. petiolaris 'Cordifolia' 
hortensja pnąca 'Cordifolia' – liście bardzo drobne; 5a 100–120 c5

Hydrangea anomala subsp. petiolaris 'Mirranda' 
hortensja pnąca 'Mirranda' – liście zielonojasnożółto obrzeżone; 5a 100–120 c5

Hydrangea anomala subsp. petiolaris 'Silver Lining' PBR 

hortensja pnąca 'Silver Lining' – liście szarozielone, biało obrzeżone; 5b 100–120 c7,5

LONICERA – WICIOKRZEW

Lonicera ×brownii 'Dropmore Scarlet' 
wiciokrzew Browna 'Dropmore Scarlet' – kwiaty czerwone; bardzo 
długi okres kwitnienia;

5b 90 c2

Lonicera ×brownii 'Fuchsioides' 
wiciokrzew Browna 'Fuchsioides' – kwiaty różowe; kwiatostany 
podłużne;

5b 90 c2

Lonicera ×heckrottii 'American Beauty' 
wiciokrzew Heckrotta 'American Beauty' – kwiaty różowe; 
kwiatostany wydłużone;

6a 90 c2

Lonicera periclymenum 'Serotina' 
wiciokrzew pomorski 'Serotina' – kwiaty purpuroworóżowe,  
w środku białe;

5a 90 c2

Lonicera sempervirens 'John Clayton' 
wiciokrzew zimozielony 'John Clayton' – kwiaty czystożółte; 5b 90 c2

Lonicera ×tellmanniana 
wiciokrzew Tellmanna – kwiaty złocistopomarańczowe; 5a 90 c2
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PARTHENOCISSUS – WINOBLUSZCZ

Parthenocissus henryana 
winobluszcz Henryego – pnącze samoczepne; liście ciemnozielone 
ze srebrzystoszarym unerwieniem; gatunek nie jest do końca odporny 
na mróz;

7a 90 
120

c2 
c5

Parthenocissus quinquefolia 
winobluszcz pięciolistkowy – czerwone liście na jesieni; bardzo małe 
wymagania;

3 90 
120

c2 
c10

Parthenocissus quinquefolia 'Murorum' 
winobluszcz pięciolistkowy 'Murorum' – odmiana samoczepna; 4 90 

120
c2 

c10

Parthenocissus quinquefolia 'Star Showers' 
winobluszcz pięciolistkowy 'Star Showers' – pnącze samoczepne;  
liście biało upstrzone;

4 90 
120

c2 
c5

Parthenocissus quinquefolia 'Troki' 
winobluszcz pięciolistkowy 'Troki' – pnącze samoczepne; liście duże, 
błyszczące, jesienią purpurowe;

4 90 c2

Parthenocissus tricuspidata 'Fenway Park' 
winobluszcz trójklapowy 'Fenway Park' – sztywne, błyszczące,  
żółte liście;

6b 90 
120

c2 
c5

Parthenocissus tricuspidata 'Veitchii' 
winobluszcz trójklapowy 'Veitchii' – sztywne, błyszczące liście;  
pnącze samoczepne;

6a 90 
120

c2 
c5
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ACANTHUS – AKANT

Acanthus mollis  
akant miękki – bylina dorastająca do 1–1,2 m wys.; liście kolczaste; 
kwiaty biało-fioletowe;

6a 40–60 c5

ACHILLEA – KRWAWNIK

achillea ageratum 'W.B.Childs' 
krwawnik polny 'W.B. Childs' – bylina dorastająca do 0,6 m wys.; liście 
aromatyczne, jadalne; drobne, białe kwiaty; bylina na kwiat cięty;

5a 40–60 c2

Achillea millefolium 'Paprika' 
krwawnik pospolity 'Paprika' – bylina o oryginalnym, ciemnoróżowym 
kolorze kwiatów;

5a 40–60 
40–60

c2 
c5

Achillea millefolium 'Red Velvet' 
krwawnik pospolity 'Red Velvet' – bylina dorastająca do 0,6 m;  
kwiaty krwistoczerwone; 

5a 40–60 
40–60

c2 
c5

Achillea millefolium 'Tricolor'  
krwawnik pospolity 'Tricolor' – bylina dorastająca do 0,6 m; 
pomarańczowo – żółte kwiaty z czerwonym obrzeżeniem płatków;

5a 40–60 c5

Achillea 'Petra'  
krwawnik pospolity 'Petra' – bylina dorastająca do 0,6 m; kwiaty 
malinowoczerwone;

5a 40–60 c5

Achillea 'Terracotta' 
krwawnik 'Terracotta' – bylina dorastająca do 1 m wys.; kwiaty 
ceglastopomarańczowe;

5a 40–60 c5

Trawy i byliny
GRASSES AND PERENNIALS

ТРАВЫ И МНОГОЛЕТНИКИ
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ACONITUM – TOJAD

Aconitum ×cammarum 'Bicolor' 
tojad ogrodowy 'Bicolor' – bylina o białych kwiatach z fioletowym 
brzegiem, zebranych w wydłużone kwiatostany; roślina silnie trująca;

5a 40–60 c3

Aconitum napellus 
tojad najmocniejszy – bylina o długich, fioletowo-granatowych 
kwiatostanach; roślina silnie trująca;

4 40–60 c3

Aconitum napellus 'Album' 
tojad najmocniejszy 'Album' – bylina o długich, białych kwiatostanach; 
roślina silnie trująca;

4 40–60 c3

ACORUS – TATARAK

Acorus calamus 'Variegatus' 
tatarak zwyczajny 'Variegatus' – roślina błotna ozdobna 
z białopaskowanych liści; roślina pachnąca;

3 60–80 c7,5

ACTAEA – PLUSKWICA

Actaea simplex 'Black Negligee'  
pluskwica prosta 'Black Negligee' – białe kwiatostany; przyjemnie 
pachnące; liście ciemnopurpurowe; głębokopowcinane;

4 25–30 c2

Actaea simplex 'Brunette' 
pluskwica prosta 'Brunette' – bylina dorastająca do 1,2 m wys.; białe 
kwiatostany; przyjemnie pachnące; liście purpurowoczerwone; 

4 40–60 c5

AGAPANTHUS – AGAPANT

Agapanthus africanus 
agapant baldaszkowy – fioletowe kwiaty, zebrane w kuliste 
kwiatostany, osadzone na sztywnej łodydze; roślina tarasowa;

7a 40–60 c5

AGASTACHE – KŁOSOWIEC

Agastache 'Black Adder'  
kłosowiec 'Black Adder' – bylina dorastająca do 1 m wys.; aromatyczne 
liście, niebieskie kwiatostany w kształcie kłosów;

6a 40–50 c2

AJUGA – DĄBRÓWKA

Ajuga reptans 'Black Scallop'  
dąbrówka rozłogowa 'Black Scallop' – drobne, ciemnofioletowe liście; 
mocno pokarbowane; niebieskie kwiaty; niska bylina okrywowa;

3 20–25 c2

Ajuga reptans 'Burgundy Glow' 
dąbrówka rozłogowa 'Burgundy Glow' – różowo-fioletowe liście 
z kremowymi brzegami; niebieskie kwiaty; niska bylina okrywowa;

3 20–25 c2

Ajuga reptans 'Evening Glow' 
dąbrówka rozłogowa 'Evening Glow' – duże, ciemnofioletowe liście; 
niebieskie kwiaty; niska bylina okrywowa;

3 20–25 c2
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ALCHEMILLA – PRZYWROTNIK

Alchemilla mollis 
przywrotnik miękki – szarozielone liście, zielonkawożółte  
kwiaty; roślina od dawna stosowana w ziołolecznictwie; 
doskonała na kwiat cięty;

3 30–40 c3

ANEMONE – ZAWILEC

Anemone hupehensis 'Praecox' 
zawilec hupeheński 'Praecox' – zwarty pokrój, kwiaty dwukolorowe – 
jasno i ciemnoróżowe; pojedyncze;

5b 30–40 c3

Anemone hupehensis 'Prinz Heinrich' 
zawilec hupeheński 'Prinz Heinrich' – podwójne, ciemnoróżowe 
kwiaty; pojedyncze; odmiana dorasta do 0,5 m;

5b 30–40 c3

Anemone hupehensis 'Splendens' 
zawilec hupeheński 'Splendens' – kwiaty ciemnoróżowe, pojedyncze; 
luźny pokrój;

5b
30–40 
40–60 c3 

c5

Anemone ×hybrida 'Honorine Jobert' 
zawilec mieszańcowy 'Honorine Jobert' – kwiaty śnieżnobiałe; 
odmiana długowieczna;

5b 30–40 
40–60

c3 
c5

Anemone ×hybrida 'Loreley' 
zawilec mieszańcowy 'Loreley' – duże, półpełne, jasnoróżowe kwiaty; 5b 40–60 c5

Anemone ×hybrida 'Whirlwind' 
zawilec mieszańcowy 'Whirlwind' – półpełne, białe kwiaty; 5b 40–60 c5

ANGELICA – ARCYDZIĘGIEL

Angelica gigas   
arcydzięgiel olbrzymi – dorasta do 2 m wys.; ciemnobordowe, 
atrakcyjne, kuliste kwiatostany w formie baldachu złożonego; 
liście pierzaste;

5a 40–60 c5

AQUILEGIA – ORLIK

Aquilegia 'Black Barlow' 
orlik 'Black Barlow' – odmiana o pełnych, prawie czarnych kwiatach; 4 40–60 c5

Aquilegia 'Blue Barlow' 
orlik 'Blue Barlow' – odmiana o pełnych, granatowych kwiatach; 4 40–60 c5

Aquilegia 'Nora Barlow' 
orlik 'Nora Barlow' – odmiana o pełnych, różowobiałych kwiatach; 4 40–60 c5

Aquilegia 'White Barlow' 
orlik 'White Barlow' – odmiana o pełnych, białych kwiatach; 4 40–60 c5

ARALIA – ARALIA, DZIĘGŁAWA

Aralia cordata 'Sun King'  
aralia sercowata 'Sun King' – bylina dorastająca do ok. 1 m wys.; 
cytrynowożółte liście; z uwagi na swój bardzo jasny kolor, dekoracyjne 
również o zmierzchu w ogrodzie;

5b 40–60 c5
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ARMORACIA – CHRZAN

Armoracia rusticana 
chrzan pospolity – duże lancetowate liście; białe kwiatostany;  
długi, jasnożółty korzeń, w przekroju biały; roślina jadalna;

4 40–60 c5

Armoracia rusticana 'Variegata'  
chrzan pospolity 'Variegata' – liście nieregularnie biało upstrzone; 4 40–60 c5

ARTEMISIA – BYLICA

Artemisia ludoviciana 
bylica Ludovica – liście drobne, srebrzystoszare; dorasta 
do 0,8–1 m wys.;

5a 40–60 c2

Artemisia ludoviciana 'Valerie Finnis'  
bylica Ludovica 'Valerie Finnis' – liście większe niż u gatunku; 
srebrzystoszare; 

5a 40–60 c2

ARUNCUS – PARZYDŁO

Aruncus dioicus 
parzydło leśne – cieniolubna bylina dorastająca do 2 m wys.; duże, 
białe, wiechowate kwiatostany;

5a 40–60 c5

Aruncus dioicus 'Kneiffii' 
parzydło leśne 'Kneiffii' – bylina dorastająca do 0,8–1 m wys.; liście 
postrzępione;

5a 40–60 c5

ARUNDO – ARUNDO, LASECZNICA

Arundo donax 'Aureovariegata' 
arundo trzcinowate 'Aureovariegata' – bardzo wysoka trawa; osiąga 
2–3 m wys.; liście żółto obrzeżone, o szerokości do 8 cm; wymaga 
okrycia na zimę;

7b 40–60 c3

Arundo donax 'Variegata' 
arundo trzcinowate 'Variegata' – bardzo wysoka trawa; osiąga 2–3 m 
wys.; liście biało obrzeżone, o szerokości do 8 cm; wymaga okrycia na 
zimę;

7b 40–60 
60–80

c3 
c5

ASTER – ASTER, MARCINKI

Aster dumosus 'Schneezicklein' 
aster karłowaty 'Schneezicklein' – bylina osiągająca 30 cm, drobne, 
białe kwiaty pojawiają się jesienią;

3 30–40 c2

Aster ericoides 'Herbstmyrthe' 
aster wrzosolistny 'Herbstmyrthe' – bylina osiągająca 0,9–1,1 m wys.; 
drobne, białe kwiaty; obfite kwitnienie; sztywne pędy;

3 30–40 
40–60

c2 
c5

Aster ericoides 'Snowflurry' (syn. 'Prostratus') 
aster wrzosolistny 'Snowflurry' – bylina osiagająca 20 cm wys.; 
 białe, drobne kwiaty późną jesienią; płożące pędy;

3 30–40 c2

Aster linosyris 
aster złoty – bylina osiągająca 0,5 m wys., oryginalne, żółte kwiaty; 3 30–40 c2

Aster novae-angliae 'Abendsonne' 
aster nowoangielski 'Abendsonne' – kwiaty fioletowe; 
dorasta do 1,5 m;

3 30–40 c2
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Aster novae-angliae 'Andenken an Alma Pötschke' 
aster nowoangielski 'Andenken an Alma Pötschke' – kwiaty 
malinoworóżowe; dorasta do 1,5 m wys.;

3 30–40 c2

Aster novae-angliae 'Barr's Pink' 
aster nowoangielski 'Barr's Pink' – kwiaty różowofioletowe;  
dorasta do 1,5 m wys.; 

3 30–40 
40–60

c2 
c5

Aster novae-angliae 'Purple Dome' 
aster nowoangielski 'Purple Dome' – kwiaty fioletowe; dorasta 
do 0,6 m wys.; sztywne pędy;

3 40–60 c2

Aster novi-belgii 'Karminkuppel' 
aster nowobelgijski 'Karminkuppel' – kwiaty karminowofioletowe; 
dorasta do 1 m wys.;

3 40–60 c2

Aster novi-belgii 'Marie Ballard' 
aster nowobelgijski 'Marie Ballard' – kwiaty błękitne, półpełne;  
dorasta do 1 m wys.;

3 40–60 c2

Aster novi-belgii 'Royal Ruby' 
aster nowobelgijski 'Royal Ruby' – kwiaty jaskraworóżowe,  
dorasta do 0,5 m wys.;

3 40–60 c2

Aster novi-belgii 'White Ladies' 
aster nowobelgijski 'White Ladies'' – kwiaty białe; dorasta do 1 m; 3 40–60 

60–80
c2 
c5

ASTILBE – TAWUŁKA

Astilbe 'Amethyst' 
tawułka 'Amethyst' – kwiaty intensywnie różowe, zebrane 
w wiechowate kwiatostany;

5a 40–60 c5

Astilbe 'Cattleya' 
tawułka 'Cattleya' – kwiaty lila – róż, zebrane w gęste wiechy; 5a 40–60 c5

Astilbe chinensis 'Purpurkerze' 
tawułka chińska 'Purpurkerze' – kwiaty fioletoworóżowe, zebrane 
w wiechowate kwiatostany;

5a 40–60 c5

Astilbe chinensis 'Superba' 
tawułka chińska 'Superba' – kwiaty fioletoworóżowe, zebrane 
w wiechowate kwiatostany;

5a 40–60 c5

Astilbe 'Deutschland' 
tawułka 'Deutschland' – kwiaty czysto białe, zebrane w luźne, 
wiechowate kwiatostany;

5a 40–60 c5

Astilbe 'Elisabeth van Veen'  
tawułka 'Elisabeth van Veen' – malinoworóżowe, wiechowate 
kwiatostany;

5a 40–60 c5

Astilbe 'Fanal' 
tawułka 'Fanal' – czerwone, wiechowate kwiatostany; 5a 40–60 c5

Astilbe 'Feuer' 
tawułka 'Feuer' – czerwone, wiechowate kwiatostany, ciemnozielone 
liście; 

5a 40–60 c5
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Astilbe 'Flamingo' 
tawułka 'Flamingo' – kwiaty jasnoróżowe, zebrane w gęste wiechy; 5a 40–60 c5

Astilbe 'Weisse Gloria' 
tawułka 'Weisse Gloria' – kwiaty czystobiałe, zebrane w gęste, zwarte 
wiechy;

5a 40–60 c5

ASTILBOIDES – ASTILBOIDES 

Astilboides tabularis 
astilboides tarczowaty – cieniolubna bylina o dużych, okrągłych, 
zębatych liściach; dorasta do 1 m wys.;

5b 40–60 c5

ATHYRIUM – WIETLICA

Athyrium filix-femina 'Lady in Red' 
wietlica samicza 'Lady in Red' – ciemnoczerwone ogonki i osie liści 
pięknie kontrastują z zielonymi liśćmi; paproć dorastająca do 0,6 m 
wys.; 

3 40–60 c5

Athyrium niponicum 'Metallicum' 
wietlica japońska 'Metallicum' – liście podwójnie pierzaste, 
ciemnozielone ze srebrno – oliwkowym rysunkiem, fioletowe 
unerwienie liści; paproć dorastająca do 0,4–0,6 m wys., 

6a 40–60 c5

Athyrium niponicum 'Ursula's Red' 
wietlica japońska 'Ursula's Red' – liście podwójnie pierzaste, 
ciemnozielone ze srebrnym rysunkiem, fioletowe unerwienie liści; 
paproć dorastająca do 0,4–0,6 m 

6a 40–60 c5

BERGENIA – BERGENIA

Bergenia 'Bressingham White'  
bergenia sercowata 'Bressingham White' – skórzaste, gładkie, zielone 
liście; kwiaty białe z zielonkawym środkiem; różowe pędy;

5a 40–60 c5

Bergenia cordifolia 'Herbstblüte' 
bergenia sercowata 'Herbstblüte' – skórzaste, gładkie, zielone liście; 
kwiaty jasnoróżowe z ciemnoróżowym środkiem; 

5a 40–60 c5

BRUNNERA – BRUNERA

Brunnera macrophylla 'Jack Frost' PBR 

brunera wielkolistna 'Jack Frost' – liście duże, sercowate, 
srebrzystoszare z wyraźnym zielonym unerwieniem;

5b 40–60 c5

Brunnera macrophylla 'Looking Glass' 
brunera wielkolistna 'Looking Glass' – liście duże, sercowate, 
srebrzystoszare;

5b 40–60 c5

Brunnera macrophylla 'Variegata' 
brunera wielkolistna 'Variegata' – liście duże, sercowate, szeroko, biało 
obrzeżone;

5a 40–60 c5

CALAMAGROSTIS – TRZCINNIK

Calamagrostis ×acutiflora 'Avalanche' 
trzcinnik ostrokwiatowy 'Avalanche' – liście kremowobiałe z zielonym 
obrzeżeniem;

4 60–80 c3



– 140 –

traw
y i byliny

Calamagrostis ×acutiflora 'Karl Foerster' 
trzcinnik ostrokwiatowy 'Karl Foerster' – wysoka, wysmukła trawa  
do 1,8 m wys.; liczne, strzeliste kwiatostany;

4 60–80 c3

Calamagrostis ×acutiflora 'Overdam' 
trzcinnik ostrokwiatowy 'Overdam' – wysmukła trawa do 1,2 m wys.; 
liczne, strzeliste kwiatostany; liście biało paskowane;

4 60–80 c3

CAMPANULA – DZWONEK

Campanula carpatica 'Pearl Deep Blue'  
dzwonek karpacki 'Pearl Deep Blue' – bylina osiągająca 15 cm wys.; 
kwiaty duże, niebieskie; obfite kwitnienie; 

4 15–20 c2

Campanula cochleariifolia 'Elizabeth Oliver'  
dzwonek drobny 'Elizabeth Oliver' – bylina osiągająca 15 cm wys.; 
kwiaty drobne, lawendowe, pełne; obfite kwitnienie; 

4 20–25 c2

Campanula Fairybells 'Gaudi Violet'  
dzwonek Fairybells 'Gaudi Violet' – bylina osiągająca 0,6 m wys.; 
fioletowe kwiatostany; obfite kwitnienie;

4 20–25 c2

Campanula glomerata 'Freya'  
dzwonek skupiony 'Freya' – bylina osiągająca 0,5 m wys.; fioletowe 
kwiaty osadzone blisko siebie na łodydze;

4 20–25 c2

Campanula 'Pink Octopus' PBR  
dzwonek 'Pink Octopus' PBR – bylina osiągająca 0,5 m wys.; oryginalne, 
różowe kwiaty przypominające kształtem ośmiornicę;

4 20–25 c3

Campanula portenschlagiana 'Catharina' 
dzwonek dalmatyński 'Catharina' – bylina do 15 cm wys.; kwiaty 
drobne, fioletowe; obfite kwitnienie;

4 15–20 c2

CAREX – TURZYCA

Carex comans 'Bronze Form' 
turzyca włosowa 'Bronze Form' – zwarta kępa do 0,4 m wys.; 
przewisające, brunatnobrązowe liście;

6b 20–30 c2

Carex comans 'Frosted Curls' 
turzyca włosowa 'Frosted Curls' – liście przewisające, jasnozielone; 6b 20–30 c2

Carex morrowii 'Gold Band'  
turzyca Morrowa 'Gold Band' – liście delikatnie kremowo obrzeżone; 5a 20–30 c2

Carex morrowii 'Ice Dance' 
turzyca Morrowa 'Ice Dance' – liście szeroko biało obrzeżone; 5a 20–30 c2

Carex morrowii Vanilla Ice 'Vanice' PBR  
turzyca Morrowa Vanilla Ice – liście delikatnie żółto obrzeżone; 5a 20–30 c2

Carex morrowii 'Variegata' 
turzyca Morrowa 'Variegata' – liście delikatnie biało obrzeżone; 5a 20–30 c2

Carex muskingumensis 
turzyca palmowa – bylina do 0,6 m wys.; liście ułożone prostopadle 
 do łodygi („palmowe”);

3 30–40 c3
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Carex oshimensis 'Evergold' 
turzyca oszimska 'Evergold' – długie, przewisające liście z szerokim, 
białym paskiem pośrodku;

6a 15–20 c2

Carex 'Silver Sceptre' 
turzyca 'Silver Sceptre' – bylina dorastająca do 30 cm wys.; liście długie, 
szerokości 1,2 cm, biało paskowane;

5b 20–30 c3

CENTAUREA – CHABER

Centaurea hypoleuca 'John Coutts' 
chaber białolistny 'John Coutts' – duże, różowe kwiaty; dorasta  
do 0,6 m wys.;

6a 40–60 c5

Centaurea 'Pulchra Major'  
chaber 'Pulchra Major' – fioletowe kwiaty; atrakcyjne, szare liście; 5a 40–60 c5

CHELONE – ŻÓŁWIK

Chelone obliqua 
żółwik ukośny – bylina do ok.1 m wys.; kwiaty ciemnoróżowe, 
przypominające głowę żółwia;

5b 30–40 c2

CHRYSANTHEMUM – ZŁOCIEŃ

Chrysanthemum 'Anastasia' 
złocień 'Anastasia' – kwiaty różowe, w formie pomponów; dorasta 
do 0,8 m wys.; 

5a 30–40 c2

Chrysanthemum 'Herbsbrokat' 
złocień 'Herbstbrokat' – kwiaty pomarańczowoczerwone, w formie 
pomponów; dorasta do 0,6 m wys.;

5a 30–40 c2

CORNUS – DEREŃ

Cornus canadensis 
dereń kanadyjski – drobne, kremowe kwiaty, wsparte czterema białymi 
podsadkami; wartościowa i poszukiwana roślina okrywowa; jesienią 
liście przebarwiają się na bordowo;

2 15–20 c3

CORTADERIA – KORTADERIA

Cortaderia selloana 'Pumila' 
kortaderia pampasowa 'Pumila' – kwiatostany do 2 m wys.; zwarty 
pokrój; najbardziej wytrzymała na mróz odmiana kortaderii; wymaga 
okrycia na zimę; 

7a 40–60 c3

CRAMBE – MODRAK

Crambe maritima 
modrak morski – liście karbowane, szare; białe, pachnące kwiatostany; 
stosowana jako wartościowe warzywo w kuchni;

6a 40–60 c5

CROCOSMIA – KROKOSMIA

Crocosmia 'Fire King' 
krokosmia 'Fire King' – pomarańczowoczerwone kwiaty; dorasta do 
0,6 m wys.;

7a 40–60 c3
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CYNARA – KARCZOCH

Cynara scolymus 
karczoch zwyczajny – ozdobne srebrzystoszare liście i atrakcyjne 
kuliste kwiatostany; roślina uprawiana też jako warzywo o jadalnych 
wewnętrznych częściach kwiatostanu  
(tzw. „serca karczocha”);

7a 40–60 c5

DARMERA – TARCZOWNICA

Darmera peltata 
tarczownica tarczowata – duże, powcinane liście; różowo-białe 
kwiatostany przed rozwojem liści na wiosnę;

5a 40–60 c5

DIANTHUS – GOŹDZIK

Dianthus deltoides 'Leuchtfunk' 
goździk kropkowany 'Leuchtfunk' – niska zadarniająca bylina 
o drobnych, malinowych kwiatach;

4 15–20 c2

Dianthus plumarius  
goździk pierzasty – pachnące kwiaty w odcieniach różu i bieli; 
szaroniebieskie liście; 

4 15–20 c2

DICENTRA – SERDUSZKA

Dicentra spectabilis 
serduszka okazała – bylina dorastająca do 0,5 m wys.; kwiaty różowe 
o sercowatym kształcie;

3 40–60 c5

DIGITALIS – NAPARSTNICA

Digitalis purpurea 
naparstnica purpurowa – ozdobne, fioletoworóżowe i białe 
dzwonkowate kwiaty, zebrane w wydłużony kwiatostan; dorasta  
do 1,2 m wys.;

5a 20–30 c2

ECHINACEA – JEŻÓWKA

Echinacea purpurea 'Magnus' 
jeżówka purpurowa 'Magnus' – kwiaty języczkowe czysto różowe; 
dorasta do 0,6 m; sztywne pędy; odmiana długowieczna;

4 40–60 c5

ECHINOPS – PRZEGORZAN

Echinops ritro 
przegorzan pospolity – niebieskie, kuliste kwiatostany; dorasta  
do 1 m wys;

4 40–60 c5

Echinops sphaerocephalus 
przegorzan kulisty – kuliste, niebieskie kwiatostany; liście powcinane, 
pokryte od spodu białym kutnerem; 

4 40–60 c3

ERYNGIUM – MIKOŁAJEK

Eryngium alpinum 'Blue Star' 
mikołajek alpejski 'Blue Star' – ciemnoniebieskie kwiaty otoczone 
niebieskimi przylistkami;

5a 40–60 c5
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ERIANTHUS – ERIANT

Erianthus ravennae 
eriant rawenneński – dorasta do 2 m wys.; duże, efektowne, kremowe 
kwiatostany jesienią; 

6a 40–60 c3

EUPATORIUM – SADZIEC

Eupatorium 'Capri'  
sadziec 'Capri' – odmiana dorastająca do 1 m wys.; kremowoobrzeżone, 
powcinane liście; drobne, fioletowe kwiatostany;

5a 30–40 c2

Eupatorium 'Baby Joe' PBR  
sadziec 'Baby Joe' PBR – odmiana dorastająca do 0,8 m wys.; kwiaty 
różowe, zebrane w duże, płaskie kwiatostany;

6a 30–40 
50–60

c2 
c5

Eupatorium maculatum 'Phantom' 
sadziec plamisty 'Phantom' – wysoka bylina dorastająca do 2 m wys.; 
kwiaty różowe, zebrane w duże, płaskie kwiatostany;

5a 30–40 c2

EUPHORBIA – WILCZOMLECZ

Euphorbia 'Ascot Rainbow' PBR   
wilczomlecz 'Ascot Rainbow' PBR – atrakcyjne, żółtoobrzeżone liście; 
młode przyrosty pomarańczowo-różowe; sztywne pędy; dorasta  
do 1 m wys.;

7a 30–40 
40–60

c3 
c5

Euphorbia characias 'Tasmanian Tiger' PBR   
wilczomlecz błękitnawy 'Tasmanian Tiger' PBR – szare liście 
z kremowym brzegiem; sztywne pędy; dorasta do 1 m wys.;

7a 40–60 c5

Euphorbia characias subsp. wulfenii  
wilczomlecz Wulfena – szarozielone liście; atrakcyjne żółtozielone 
kwiatostany; obfite kwitnienie; dorasta do 1 m wys.;

7a 40–60 c5

Euphorbia griffithii 'Fireglow' 
wilczomlecz Griffitha 'Fireglow' – niezwykle efektowna bylina; 
pomarańczowe kwiatostany; intensywnie czerwone łodygi;  
brązowo-zielone ulistnienie; jesienią przebarwia się na czerwono;

6b 30–40 c2

Euphorbia palustris 
wilczomlecz błotny – ozdobne zielonożółte kwiatostany; roślina 
nadwodna; dorasta do 1,5 m wys.;

5a 30–40 c2

Euphorbia polychroma 
wilczomlecz złocisty – kwiaty drobne, otoczone okazałymi 
złotożółtymi podsadkami;

5b 30–40 
40–60

c2 
c5

Euphorbia Redwing 'Charam' PBR   
wilczomlecz Redwing 'Charam' PBR – jasnoczerwone pędy, 
szarozielone liście; żółtozielone kwiatostany; zwarty pokrój;  
dorasta do 0,6 m wys.;

7a 40–60 c5

FESTUCA – KOSTRZEWA

Festuca gautieri 
kostrzewa Gautiera – zimozielona trawa o poduchowatym pokroju; 
dorasta do 10–15 cm;

5a 15–20 c2
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Festuca glauca 
kostrzewa sina – ozdobna trawa o kulistym pokroju i srebrzystoszarych 
liściach; dorasta do 25 cm wysokości;

5a 20–30 c2

Festuca glauca 'Azurit' 
kostrzewa sina 'Azurit' – ozdobna trawa o kulistym pokroju 
i intensywnym srebrzystym kolorze liści; dorasta do 20 cm wysokości;

5a 20–30 c2

FILIPENDULA – WIĄZÓWKA

Filipendula rubra 'Venusta' 
wiązówka czerwona 'Venusta' – różowe, pierzaste kwiatostany;  
dorasta do 1,5 m wys.;

3 60–80 c5

GAURA – GAURA

Gaura lindheimeri 'Gambit Rose'  
gaura Lindheimera 'Gambit Rose' – kwiaty ciemnoróżowe 
kontrastujące z czerwonymi liśćmi; dorasta do 1 m wys.;

7a 30–40 
40–60

c2 
c5

Gaura lindheimeri 'Gambit White'  
gaura Lindheimera 'Gambit White' – kwiaty czysto białe; bylina 
dorasta do 1 m wys.;

7a 40–60 c5

Gaura lindheimeri 'Siskiyou Pink'  
gaura Lindheimera 'Siskiyou Pink' – kwiaty różowe; dorasta do 1 m 
wys.;

7a 30–40 c2

Gaura lindheimeri 'Whirling Butterflies'  
gaura Lindheimera 'Whirling Butterflies' – kwiaty czysto białe; dorasta 
do 1 m wys.;

7a 30–40 c2

GERANIUM – BODZISZEK

Geranium 'Johnson's Blue' 
bodziszek 'Johnson's Blue' – kwiaty jasnobłękitne; dorasta 
 do 0,7 m wys.;

5a 40–60 c5

Geranium ×magnificum 'Rosemoor' 
bodziszek wspaniały 'Rosemoor' – kwiaty fioletowe z ciemniejszym 
żyłkowaniem; dorasta do 0,6 m wys.;

5a 40–60 c5

Geranium phaeum 'Samobor' 
bodziszek żałobny 'Samobor' – kwiaty drobne, ciemnopurpurowe; 
liście z ozdobnym, purpurowym rysunkiem; dorasta do do 0,8 m wys.;

4 40–60 c5

Geranium pratense 'Black Beauty'  
bodziszek łąkowy Black Beauty' – błękitnofioletowe kwiaty 
kontrastujące z purpurowymi liśćmi;

4 20–25 c3

Geranium pratense 'Summer Skies' 
bodziszek łąkowy 'Summer Skies' – kwiaty lawendoworóżowe, pełne; 4 40–60 c5

Geranium Rozanne 'Gerwat' PBR 

bodziszek Rozanne 'Gerwat' PBR – kwiaty błękitne z białym oczkiem; 
dorasta do 0,5 m wys.; doskonała roślina okrywowa;

5a 20–25 c3

Geranium 'Tiny Monster'  
bodziszek 'Tiny Monster' – silnie rosnąca, ścieląca się bylina; kwiaty 
bardzo duże, czysto różowe; dorasta do 0–30 cm wys.; 

5a 40–60 c5
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GEUM – KUKLIK

Geum 'Blazing Sunset'  
kuklik 'Blazing Sunset' – kwiaty krwistoczerwone, półpełne; 6a 40–60 c5

Geum chiloense 'Mrs Bradshaw'  
kuklik chilijski 'Mrs Bradshaw' – kwiaty czerwone, pełne; bylina 
dorasta do 0,4–0,6 m wys.;

6a 40–60 c5

Geum 'Totally Tangerine' PBR  
kuklik 'Totally Tangerine' PBR – kwiaty pomarańczowe, pojedyncze; 6a 30–40 c2

GUNNERA – GUNNERA

Gunnera manicata 
gunnera brazylijska – bylina do 2,5 m wys., imponujące liście 
do 2 m średnicy; wymaga okrycia na zimę;

7a 40– 60 c5

GYPSOPHILA – GIPSÓWKA

Gypsophila 'Rosenschleier' 
gipsówka 'Rosenschleier' – dorasta do 30 cm wysokości; jasnoróżowe, 
pełne kwiaty zebrane w wiechowate kwiatostany,

5a 30–40 c2

HAKONECHLOA – HAKONECHLOA

Hakonechloa macra 'Aureola' 
hakonechloa smukła 'Aureola' – piękna, cieniolubna, „przelewająca się” 
trawa; liście żółto paskowane;

6a 20–30 c2

HELENIUM – DZIELŻAN

Helenium 'Biedermeier' 
dzielżan 'Biedermeier' – wyprostowana bylina do 1,2 m wys.; kwiaty 
pomarańczowo-czerwone z żółtą obwódką;

4 40–60 
60–80

c2 
c5

Helenium 'Blütentisch' 
dzielżan 'Blütentisch' – wyprostowana bylina do 0,8 m wys.; 
kwiaty żółte;

4 40–60 
60–80

c2 
c5

Helenium 'Double Trouble' 
dzielżan 'Double Trouble – wyprostowana bylina do 0,8 m wys.; 
kwiaty podwójne, złotożółte;

4 40–60 
60–80

c2 
c5

Helenium 'El Dorado' 
dzielżan 'El Dorado' – wyprostowana bylina do 1 m wys.; ogromne, 
żółte kwiaty z ciemnobrązowym środkiem;

4 40–60 c2

Helenium 'Flammenrad'  
dzielżan 'Flammenrad' – bylina do 1,3 m wys.; kwiaty żółto- 
-pomarańczowe; 

4 40–60 c2

Helenium 'Kanaria' 
dzielżan 'Kanaria' – wyprostowana bylina do 1,2 m wys.; kwiaty żółte; 
kwitnie obficie;

4 40–60 
60–80

c2 
c5

Helenium 'Moerheim Beauty' 
dzielżan 'Moerheim Beauty' – wyprostowana bylina do 1,2 m wys.; 
kwiaty czerwono-pomarańczowe z brązowym środkiem;

4 40–60 c2
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Helenium 'Rubinzwerg' 
dzielżan 'Rubinzwerg' – wyprostowana bylina do 0,8 m wys.; kwiaty 
czerwone;

4 40–60 c2

Helenium 'Ruby Tuesday' 
dzielżan 'Ruby Tuesday' – wyprostowana bylina do 0,6 m wys.; kwiaty 
drobne, ciemnoczerwone;

4 40–60 
60–80

c2 
c5

Helenium 'The Bishop'  
dzielżan 'The Bishop'– kwiaty żółte z atrakcyjnym, brązowym 
środkiem;

4 40–60 c2

Helenium 'Wesergold' 
dzielżan 'Wesergold' – wyprostowana bylina do 0,8 m wys.; kwiaty 
jasnożółte;

4 40–60 c2

Helenium 'Zimbelstern' 
dzielżan 'Zimbelstern' – wyprostowana bylina do 1,5 m wys.; kwiaty 
pomarańczowo-żółte;

4 60–80 c5

HELIANTHUS – SŁONECZNIK

Helianthus decapetalus 'Loddon Gold' 
słonecznik dziesięciopłatkowy 'Loddon Gold' – ciemnożółte, kuliste 
kwiatostany; dorasta do 1,8 m wys.;

5a 40–60 c2

Helianthus decapetalus 'Soleil d'Or'  
słonecznik dziesięciopłatkowy 'Soleil d'Or' – żółte, kuliste, pełne 
kwiaty; dorasta do 1,3 m wys.;

5a 40–60 c2

Helianthus decapetalus 'Triomphe de Gand'  
słonecznik dziesięciopłatkowy 'Triomphe de Gand' – 
cytrynowowżółte, duże kwiaty; dorasta do 1,5 m wys.;

5a 40–60 c2

Helianthus 'Lemon Queen' 
słonecznik 'Lemon Queen' – jasnożółte, duże kwiatostany; dorasta 
do 1,7 m wys.;

5a 40–60 c2

Helianthus salicifolius 
słonecznik wierzbolistny – okazała bylina o egzotycznym wyglądzie; 
liście wąskie, długie, przewisające; dorasta do 3 m wys.

4 40–60 c2

HELIOPSIS – SŁONECZNICZEK

Heliopsis helianthoides 'Asahi' 
słoneczniczek zwyczajny 'Asahi' – drobne, żółto-pomarańczowe,  
pełne kwiaty; doskonałe na kwiat cięty; dorasta do 0,8 m;

5a 30–40 
60–80

c2 
c5

HEMEROCALLIS – LILIOWIEC

Hemerocallis 'Anzac' 
liliowiec 'Anzac' – kwiaty czerwone; duże; 5a 40–60 c5

Hemerocallis 'Awesome Blossom' 
liliowiec 'Awesome Blossom' – kwiaty brzoskwinioworóżowe 
z purpurowym „okiem” i obwódką oraz żółtym środkiem;

5a 40–60 c5

Hemerocallis 'Baltimore Oriole'  
liliowiec 'Baltimore Oriole' – kwiaty czerwone; duże; 5a 40–60 c5
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Hemerocallis 'Berrylicious' 
liliowiec 'Berrylicious' – kwiaty czerwonoróżowe z bordowym 
środkiem; pokarbowane płatki kwiatów z bordowym brzegiem;

5a 40–60 c5

Hemerocallis 'Brookwood Lee Causey'  
liliowiec 'Brookwood Lee Causey' – kwiaty żółte z dużym, czerwonym 
środkiem; płatki kwiatów pokarbowane;

5a 40–60 c5

Hemerocallis 'Burgundy Love' 
liliowiec 'Burgundy Love' – kwiaty duże w kolorze burgundu; 5a 40–60 c5

Hemerocallis 'Canadian Border Patrol' 
liliowiec 'Canadian Border Patrol' – kwiaty kremowe z fioletowym 
środkiem; płatki kwiatów pokarbowane, obrzeżone na fioletowo;

5a 40–60 c5

Hemerocallis 'Cherry Valentine'  
liliowiec 'Cherry Valentine' – kwiaty jasnoróżowe z czerwonoróżowym 
„okiem” i zielonożółtym środkiem;

5a 40–60 c5

Hemerocallis 'Chicago Royal Robe' 
liliowiec 'Chicago Royal Robe' – kwiaty karminowoczerwone z żółtym 
środkiem;

5a 40–60 c5

Hemerocallis 'Chicago Sunrise' 
liliowiec 'Chicago Sunrise' – dorasta do 0,6–0,7 m wys.; kwiaty 
jednolicie ciemnożółte;

5a 40–60 c5

Hemerocallis 'Christmas Is'  
liliowiec 'Christmas Is' – kwiaty czerwone z zielonkawym środkiem; 5a 40–60 c5

Hemerocallis citrina 
liliowiec cytrynowy – kwiaty jasnożółte o wydłużonych płatkach; liście 
wąskie i długie; gatunek pochodzący z Chin;

4 40–60 c5

Hemerocallis 'Corky' 
liliowiec 'Corky' – kwiaty żółte, płatki od zewnętrznej strony 
brązowożółte; liście wąskie, jasnozielone;

5a 40–60 c5

Hemerocallis 'Crimson Pirate' 
liliowiec 'Crimson Pirate' – karłowa, zwarta odmiana; kwiaty 
ciemnoczerwone żółtym środkiem; polecana jako roślina okrywowa;

4 30–40 
40–60

c3 
c5

Hemerocallis 'Desperado Love'  
liliowiec 'Desperado Love' – kwiaty kremowe z purpurowym 
środkiem; 

5a 40–60 c5

Hemerocallis 'Double Firecracker' 
liliowiec 'Double Firecracker' – kwiaty intesywnie czerwone, pełne; 5a 40–60 c5

Hemerocallis 'Dragon's Eye' 
liliowiec 'Dragon's Eye' – kwiaty jasnoróżowe z bardzo dużym 
ciemnoróżowym "okiem" i zielonożółtym środkiem;

5a 40–60 c5

Hemerocallis 'Ed Murray'  
liliowiec 'Ed Murray' – kwiaty ciemnopurpurowe, prawie czarne; 5a 40–60 c5

Hemerocallis 'El Desperado' 
liliowiec 'El Desperado' – duże, cytrynowe kwiaty, brzegi płatków 
karbowane, bordowe; kwiaty z bordowym środkiem;

5a 40–60 c5
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Hemerocallis 'Finders Keepers' 
liliowiec 'Finder Keepers' – kwiaty kremowożółte z pokarbowanym 
brzegiem płatków;

5a 40–60 c5

Hemerocallis 'Frans Hals' 
liliowiec 'Frans Hals' – kwiaty duże, dwubarwne, żółto – czerwone; 
bardzo obficie kwitnie;

4 30–40 c3

Hemerocallis fulva 'Kwanso' 
liliowiec rdzawy 'Kwanso' – duże, pomarańczowo-brązowe, pełne 
kwiaty; bylina wys. 1 m; 

4 40–60 c5

Hemerocallis 'Gentle Shepherd' 
liliowiec 'Gentle Shepherd' – kwiaty kremowobiałe z delikatnym 
zielonym środkiem;

5a 40–60 c5

Hemerocallis 'Green Mystique' 
liliowiec 'Green Mystique' – kwiaty kremowe z zielonym środkiem, 
płatki mocno pokarbowane;

5a 40–60 c5

Hemerocallis 'Lacy Doily' 
liliowiec 'Lacy Doily' – kwiaty łososioworóżowe, pełne; 5a 40–60 c5

Hemerocallis 'Słowik'  
liliowiec 'Słowik' – kwiaty duże, intensywnie pomarańczowe; 5a 40–60 c5

Hemerocallis 'Startle'  
liliowiec 'Startle' – kwiaty jasnoczerwone z kremowym brzegiem 
i zielonym środkiem;

5a 40–60 c5

Hemerocallis 'Stella de Oro' 
liliowiec 'Stella de Oro' – najbardziej znana, sprawdzona, karłowa 
odmiana liliowca; kwiaty żółte; polecana jako roślina okrywowa;

4 30–40 c3

Hemerocallis 'Summer Wine' 
liliowiec 'Summer Wine' – fioletowoczerwone kwiaty; dorasta  
do 0,5 m wys.;

5a 40–60 c5

Hemerocallis 'Venetian Fringe' 
liliowiec 'Venetian Fringe' – kwiaty pełne, ciemnoróżowe 
z pofalowaną, żółtą obwódką;

5a 40–60 c5

Hemerocallis 'White Temptation' 
liliowiec 'White Temptation' – kwiaty pojedyncze, kremowobiałe 
z zielonkawym środkiem;

5a 40–60 c5

HEUCHERA – ŻURAWKA

Heuchera 'Amber Waves'  
żurawka 'Amber Waves' – liście pomarańczowe, pofalowane; 5b 15–20 c2

Heuchera micrantha 'Palace Purple' 
żurawka drobna 'Palace Purple' – liście ciemnopurpurowe; jedna 
z najbardziej długowiecznych odmian żurawki;

5a 15–20 c2

HIEROCHLOE – TURÓWKA

Hierochloe odorata  
żubrówka wonna – wąskie, zielone liście; luźne kwiatostany; 
wykorzystywana do aromatyzowania napojów np. wódki „Żubrówki”;

3 25–30 c3
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HOSTA – FUNKIA

Hosta 'Abiqua Drinking Gourd' 
funkia 'Abiqua Drinking Gourd' – niebieskie liście; oryginalnie 
zwinięte – przypominają kształt misek; dorasta do 1 m wys.;

4 20–25 c3

Hosta 'Big Daddy' 
funkia 'Big Daddy' – duże, niebieskoszare liście; dorasta do 1,2 m; 4 20–25 c3

Hosta 'Blue Angel' 
funkia 'Blue Angel' – silnie rosnąca odmiana o olbrzymich, 
niebieskoszarych liściach; osiąga 1 m wys.;

4 20–25 c3

Hosta 'Blue Ivory'  
funkia 'Blue Ivory' – liście niebieskawoszare z białym obrzeżeniem; 
dorasta do 0,5 m wys.;

4 20–25 c3

Hosta 'Blue Mammoth'  
funkia 'Blue Mammoth' – wyjątkowo duże, niebieskoszare liście; 
dorasta do 1 m wys.;

4 20–25 c3

Hosta 'Blue Mouse Ears' 
funkia 'Blue Mouse Ears' – karłowa odmiana o okrągłych, 
niebieskoszarych liściach; dorasta do 20 cm wys.;

4 15–20 c3

Hosta 'Brim Cup' 
funkia 'Brim Cup' – odmiana o kremowo obrzeżonych liściach; 
dorasta do 0,4 m wys.;

4 20–25 c3

Hosta 'Captain Kirk' 
funkia 'Captain Kirk' – liście złotożółte z ciemnozielonym brzegiem; 
dorasta do 0,7 m wys.;

4 20–25 c3

Hosta 'Center of Attention'  
funkia 'Center of Attention' – liście złotożółte z ciemnozielonym 
brzegiem; dorasta do 0,7 m wys.;

4 20–25 c2

Hosta 'Dancing in the Rain'  
funkia 'Dancing in the Rain' – liście złotożółte z ciemnozielonym 
brzegiem; dorasta do 0,7 m wys.;

4 20–25 c3

Hosta 'Dream Queen'  
funkia 'Dream Queen' – liście niebieskoszare z kremową plamką 
po środku liścia; dorasta do 0,5 m wys.;

4 20–25 c3

Hosta 'El Niño'  
funkia 'El Niño' – liście intensywnie niebieskie, ostro zakończone 
z białym brzegiem; dorasta do 0,5 m wys.;

4 20–25 c3

Hosta 'Fortunei Albopicta'  
funkia 'Fortunei Albopicta' – liście kremowożółte z zielonym 
brzegiem; dorasta do 0,5 m wys.;

4 20–25 c3

Hosta 'Fortunei Aureomarginata'  
funkia 'Fortunei Aureomarginata' – zielone liście z żółtym brzegiem; 
dorasta do 0,5 m wys.; 

4 20–25 c3

Hosta 'Fragrant Bouquet'  
funkia 'Fragrant Bouquet' – liście zielone z nieregularnym, żółtym 
brzegiem; kwiaty jasnofioletowe, pachnące; dorasta do 0,5 m wys.;

4 20–25 c3
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Hosta 'Francee' 
funkia 'Francee' – liście ciemnozielone z wyrazistym białym brzegiem; 
dorasta do 0,5 m wys.;

4 20–25 c3

Hosta 'Frances Williams' 
funkia 'Frances Williams' – liście duże, niebieskawozielone z żółtym 
obrzeżeniem; dorasta do 0,5 m wys.;

4 20–25 c3

Hosta 'Gold Standard'  
funkia 'Gold Standard' – liście żółte z ciemnozielonym brzegiem; 
wyjątkowo atrakcyjne; dorasta do 0,5 m wys.;

4 20–25 
20–25

c2 
c3

Hosta 'Halcyon' 
funkia 'Halcyon' – liście srebrzystoniebieskie, podłużne, ostro 
zakończone; dorasta do 0,5 m wys.;

4 20–25 c3

Hosta 'June'  
funkia 'June' – liście żółte z nieregularnym, niebieskim brzegiem; 
dorasta do 0,5 m wys.;

4 20–25 c3

Hosta 'Jurassic Park'  
funkia 'Jurassic Park' – liście duże, ciemnozielone; odmiana dorasta do 
1 m wys.;

4 20–25 c3

Hosta 'Little Sunspot'  
funkia 'Little Sunspot' – liście żółte z zielonym brzegiem; odmiana 
dorasta do 30 cm wys.;

4 20–25 c2

Hosta 'Love Pat' 
funkia 'Love Pat' – liście intensywnie niebieskie, miseczkowate; 
odmiana dorasta do 0,5 m wys.;

4 20–25 c3

Hosta 'Maple Leaf '  
funkia 'Maple Leaf ' – liście intensywnie niebieskie z żółtym brzegiem; 
odmiana dorasta do 0,8 m wys.;

4 20–25 c2

Hosta 'Midwest Magic'  
funkia 'Midwest Magic' – liście jasnozielone z zielonym brzegiem; 
odmiana dorasta do 0,5 m wys.;

4 20–25 c2

Hosta 'Night Before Christmas'  
funkia 'Night Before Christmas' – liście zielone z białym środkiem; 
odmiana dorasta do 0,8 m wys.;

4 20–25 
20–25

c2 
c3

Hosta 'On Stage' 
funkia 'On Stage' – liście żółte z ciemnozielonym brzegiem; dorasta do 
0,5 m wys.;

4 20–25 c3

Hosta 'Paradise Joyce'  
funkia 'Paradise Joyce' – liście żółte z niebieskawym brzegiem; dorasta 
do 0,5 m wys.;

4 20–25 c3

Hosta 'Patriot' 
funkia 'Patriot' – liście zielone z szeroką białą obwódką; dorasta do 0,5 
m wys.;

4 20–25 c3

Hosta 'Praying Hands'  
funkia 'Praying Hands' – liście, wąskie, mocno poskręcane; osadzone 
na długich ogonkach; dorasta do 0,8 m wys.;

4 20–25 c2
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Hosta 'Purple Heart'  
funkia 'Purple Heart' – zielone, drobne liście; fioletoworóżowe kwiaty 
osadzone na purpurowych łodygach; dorasta do 0,5 m wys.;

4 20–25 c3

Hosta sieboldiana 'Elegans' 
funkia sina 'Elegans' – liście duże, szaro – niebieskie; dorasta  
do 0,8 m wys.;

4 20–25 c3

Hosta 'Stained Glass' 
funkia 'Stained Glass' – liście żółte z zieloną obwódką; dorasta  
do 0,6 m wys.;

4 20–25 
20–25

c2 
c3

Hosta 'Sum and Substance'  
funkia 'Sum and Substance' – liście duże, cytrynowożółte; dorasta  
do 1 m wys.;

4 30–40 c5

Hosta 'Tokudama Flavocircinalis'  
funkia 'Tokudama Flavocircinalis' – liście niebieskozielone z żółtym 
brzegiem; dorasta do 0,8 m wys.;

4 20–25 c3

Hosta 'Undulata Mediovariegata'  
funkia 'Undulata Mediovariegata' – liście zielone z białym środkiem; 
oryginalnie poskręcane; dorasta do 0,8 m wys.;

4 20–25 c3

Hosta 'Venus'  
funkia 'Venus' – liście zielone; niezwykle oryginalne, białe, pełne 
kwiaty; dorasta do 0,8 m wys.;

4 20–25 c3

Hosta 'Wide Brim'  
funkia 'Wide Brim' – liście zielone z szerokim żółtym obrzeżeniem; 
dorasta do 0,6 m wys.;

4 20–25 c3

Hosta 'Winter Snow'  
funkia 'Winter Snow' – zielonkawożółte liście z delikatnym białym 
brzegiem; dorasta do 0,8 m wys.;

4 20–25 c3

IMPERATA – IMPERATA

Imperata cylindrica 'Red Baron' 
imperata cylindryczna 'Red Baron' – trawa do 0,5 m wys.; liście 
intensywnie czerwone;

6a 30–40 c3

IRIS – KOSACIEC

Iris ensata 'Marmoa' 
kosaciec mieczolistny 'Marmoa' – kwiaty fioletowe; 5a 40–60 c3

Iris ensata 'Summer Moon' 
kosaciec mieczolistny 'Summer Moon' – kwiaty błękitno-białe 
z żółtymi prążkami;

5a 40–60 c3

Iris ensata 'Variegata' 
kosaciec mieczolistny 'Variegata' – kwiaty fioletowe z żółtymi 
prążkami; liście biało-pstre;

5a 40–60 c3

Iris pseudacorus 'Variegata'  
koscaciec żółty 'Variegata' – kwiaty żółte; liście mieczowate  
z żółtymi pasami;

3 40–60 c5



– 152 –

traw
y i byliny

Iris sibirica 'Contrast in Styles' 
kosaciec syberyjski 'Contrast in Styles' – kwiaty fioletowe z jasnym, 
biało-żółtym środkiem;

4 40–60 c3

Iris sibirica 'Dance Ballerina Dance'  
kosaciec syberyjski 'Dance Ballerina Dance' – kwiaty błękitno- 
-lawendowe, płatki pofałdowane;

4 40–60 c3

Iris sibirica 'Emma Ripeka' 
kosaciec syberyjski 'Emma Ripeka' – kwiaty ciemnoniebieskie; 4 40–60 c3

Iris sibirica 'Red Flare' 
kosaciec syberyjski 'Red Flare' – kwiaty o intensywnym,  
biskupim kolorze;

4 40–60 c3

Iris sibirica 'Ruffled Velvet' 
kosaciec syberyjski 'Ruffled Velvet' – kwiaty duże, ciemnofioletowe; 
płatki pofalowane; dorasta do 0,6 m wys.;

4 40–60 c3

Iris sibirica 'Silver Edge' 
kosaciec syberyjski 'Silver Edge' – kwiaty niebieskie z delikatną,  
jasną obwódką;

4 40–60 c3

Iris sibirica 'Sultan's Ruby' 
kosaciec syberyjski 'Sultan's Ruby' – kwiaty ciemnofioletowe  
z żółtymi prążkami na płatkach;

4 40–60 c3

Iris sibirica 'Welfenprinz' 
kosaciec syberyjski 'Welfenprinz' – kwiaty kremowożółte; 4 40–60 c3

KALIMERIS – KALIMERIS

Kalimeris mongolica 'Antonia'  
kalimeris mongolska 'Antonia' – niebieskofioletowe kwiaty;  
dorasta do 1 m wys.; odmiana kwitnie długo i obficie; 

5a 30–40 c2

Kalimeris yomena 'Shogun'  
kalimeris Kitamury 'Shogun' – liście kremowo obrzeżone;  
kwiaty lawendoworóżowe z żółtym środkiem;

5a 30–40 c2

KIRENGESHOMA – KIRENGESZOMA

Kirengeshoma palmata 
kirengeszoma dłoniasta – cieniolubna bylina z oryginalnymi  
żółtymi, dzwonkowatymi kwiatami;

5b 30–40 
40–60

c2 
c5

KNAUTIA – ŚWIERZBNICA

Knautia macedonica 'Mars Midget'  
świerzbnica macedońska 'Mars Midget' – purpurowoczerwone  
kwiaty zebrane w główkowate kwiatostany;

6a 40–60 c5

KNIPHOFIA – TRYTOMA

Kniphofia 'Royal Standard' 
trytoma 'Royal Standard' – kwiaty pomarańczowo-żółte, dorasta  
do 1 m wys.;

6b 40–60 c5
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LAMIUM – JASNOTA

Lamium galeobdolon 
jasnota gajowiec – rozłogowa bylina dorastająca do 0,5 m wys. 
o żółtych kwiatach i liściach ze srebrnoszarym wzorem; doskonała 
roślina zadarniająca;

4 30–40 c2

Lamium galeobdolon 'Hermann's Pride'  
jasnota gajowiec 'Hermann's Pride' – bylina o żółtych kwiatach 
i liściach wąskich, głębokopowcinanych ze srebrnoszarym wzorem; 

4 30–40 c2

Lamium maculatum 'Argenteum' 
jasnota plamista 'Argenteum' – roślina okrywowa dorastająca do  
20–25 cm; kwiaty różowe; liście z szarosrebrnym paskiem na środku;

4 30–40 c2

Lamium maculatum 'Beacon Silver' 
jasnota plamista 'Beacon Silver' – roślina okrywowa dorastająca 
do 20–25 cm; kwiaty lilapurpurowe; liście srebrzystoszare;

4 30–40 c2

Lamium maculatum 'Red Nancy' 
jasnota plamista 'Red Nancy' – roślina okrywowa dorastająca 
do 20–25 cm; kwiaty ciemnoróżowe; liście srebrzystoszare;

4 30–40 c2

Lamium maculatum 'White Nancy'  
jasnota plamista 'White Nancy' – roślina okrywowa dorastająca 
do 20–25 cm; kwiaty białe; liście srebrzystoszare z zieloną obwódką;

4 30–40 c2

LEUCANTHEMUM – JASTRUN

Leucanthemum 'Goldfinch'  
Jastrun 'Goldfinch' – jaskrawożółte, półpełne kwiaty; 6a 30–40 c2

Leucanthemum 'Luna' PBR  
Jastrun 'Luna' PBR – kremowożółte, pełne kwiaty; 6a 30–40 c2

LIATRIS – LIATRA

Liatris spicata 
liatra kłosowa – fioletowe kwiaty, zebrane w podłużne kwiatostany; 
roślina kwitnie od góry do dołu;

3 40–60 c3

Liatris spicata 'Alba' 
liatra kłosowa 'Alba' – białe kwiaty, zebrane w podłużne kwiatostany; 
roślina kwitnie od góry do dołu;

3 40–60 c3

LIGULARIA – JĘZYCZKA

Ligularia dentata 'Britt-Marie Crawford' PBR 

języczka pomarańczowa 'Britt-Marie Crawford' – duże, 
ciemnopurpurowe liście; kwiaty pomarańczowe;

4 60–80 c5

Ligularia dentata 'Midnight Lady'
języczka pomarańczowa 'Midnight Lady' – duże, purpurowe liście; 
kwiaty pomarańczowe;

4 60–80 c5

Ligularia 'Osiris Café Noir' PBR 

języczka 'Osiris Café Noir' – liście duże, powcinane, 
brązowoczerwone; dorasta do 0,6 m wys.;

5b 60–80 c5
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Ligularia stenocephala 'The Rocket' 
języczka wąskogłówkowa 'The Rocket' – liście zielone, powcinane; 
kwiatostany strzeliste, żółte;

4 60–80 c5

LYSIMACHIA – TOJEŚĆ

Lysimachia ciliata 'Firecracker' 
tojeść orzęsiona 'Firecracker' – bordowe liście pięknie kontrastują 
z żółtymi, drobnymi kwiatami;

4 30–40 c2

Lysimachia clethroides  
tojeść orszelinowa – oryginalne, lekko przewisające w dół białe 
kwiatostany, przypominające kształtem szyję gęsi;

4 30–40 c2

Lysimachia punctata 'Alexander' 
tojeść kropkowana 'Alexander' – liście biało obrzeżone; kwiaty żółte; 
obfite kwitnienie;

5a 30–40 c2

Lysimachia punctata Golden Alexander 'Walgoldalex' PBR 

tojeść kropkowana Golden Alexander – liście żółto obrzeżone; 
kwiaty żółte; obfite kwitnienie;

5a 30–40 
40–40

c2 
c5

LYTHRUM – KRWAWNICA

Lythrum salicaria 'Robert' 
krwawnica pospolita 'Robert' – kłosowate, ciemnoróżowe kwiatostany; 
roślina polecana na wilgotne stanowiska; dorasta 
do 1 m wys.;

4 40–60 
60–80

c2 
c5

MATTEUCCIA – PIÓROPUSZNIK

Matteuccia struthiopteris 
pióropusznik strusi – wysoka paproć o wyprostowanym pokroju; 
młode liście w kształcie pastorałów na wiosnę; dorasta do 1,5 m wys;

4 40–60 
60–80

c3 
c5

MELISSA – MELISA

Melissa officinalis 
melisa lekarska – liście o intensywnie cytrynowym zapachu; białe 
kwiaty; roślina lecznicza;

4 20–30 c2

Melissa officinalis 'Variegata' 
melisa lekarska 'Variegata' – liście nieregularnie żółtoobrzeżone; 5a 20–30 c2

MENTHA – MIĘTA

Mentha aquatica 
mięta nadwodna – liście zielone, intensywnie pachnące, pędy 
różowawe;

3 20–30 c2

Mentha ×gracilis 
mięta wysmukła – liście zielone z żółtym wzorem; przyjemny 
imbirowy zapach;

5a 20–30 c2

Mentha 'Hillary's Sweet Lemon' 
mięta 'Hillary's Sweet Lemon' – odmiana o silnym cytrynowym 
zapachu; polecana jako dodatek do lemoniady;

4 20–30 c2

Mentha ×piperita 'Agnes' 
mięta pieprzowa 'Agnes' – liście niezwykle aromatyczne, miętowe; 
odmiana wyjątkowo odporna na mączniaka;

3 20–30 c2
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Mentha ×piperita 'Bergamot' 
mięta pieprzowa 'Bergamot' – liście dodane do czarnej herbaty, nadają 
jej posmak herbaty 'Earl Grey'; roślina lecznicza;

3 20–30 c2

Mentha spicata 'Crispa' 
mięta zielona 'Crispa' – liście ciemnozielone, karbowane; 3 20–30 c2

Mentha spicata 'English Mint' 
mięta zielona 'English Mint' – liście o łagodnie miętowym aromacie; 
do stosowania w kuchni; 

3 20–30 c2

Mentha spicata 'Moroccan' 
mięta zielona 'Moroccan' – liście zielone, ząbkowane; doskonałe 
do naparów;

3 20–30 c2

Mentha suaveolens 'Variegata' 
mięta wonna 'Variegata' – białoobrzeżone, dekoracyjne liście; pachnie 
lekko ananasami;

3 20–30 c2

MISCANTHUS – MISKANT

Miscanthus ×giganteus 'Jubilaris'  
miskant olbrzymi 'Jubilaris' – trawa dorastająca do 3 m wys.;  
liście zielone z kremowożółtymi paskami;

5b 60–80 c3

Miscanthus 'Purpurascens' 
miskant 'Purpurascens' – zwarta, gęsta trawa do 1,5 m wys.;  
końcówki liści czerwone;

5a 60–80 c3

Miscanthus sinensis 'Adagio' 
miskant chiński 'Adagio' – zwarta, gęsta trawa dorastająca  
do 1,5 m wys.; bardzo liczne kwiatostany;

5a 40–60 c7,5

Miscanthus sinensis 'Augustfeder' 
miskant chiński 'Augustfeder' – gęsta trawa do 2 m wys.; 
kwiatostany srebrne;

5a 60–80 c3

Miscanthus sinensis 'Blütenwunder' 
miskant chiński 'Blütenwunder' – trawa dorastająca do 2 m wys.; 
kwitnie regularnie i dosyć wcześnie;

5a 60–80 c3

Miscanthus sinensis 'Cabaret' 
miskant chiński 'Cabaret' – trawa dorastająca do 2,5 m wys.;  
liście szerokie, z białym paskiem po środku;

6b 60–80 c5

Miscanthus sinensis 'Cosmopolitan' 
miskant chiński 'Cosmopolitan' – trawa dorastająca do 2,5 m wys.; 
liście szerokie, biało obrzeżone, z białym paskiem po środku;

6b 60–80 c5

Miscanthus sinensis 'Etincelle' 
miskant chiński 'Etincelle' – trawa dorastająca do 1,5 m wys.;  
liście przewisające z żółtymi prążkami;

5a 60–80 c3

Miscanthus sinensis 'Ferner Osten' 
miskant chiński 'Ferner Osten' – bardzo duże, brązowoczerwone 
kwiatostany;

5a 60–80 c3

Miscanthus sinensis 'Flamingo' 
miskant chiński 'Flamingo' – zwarty pokrój; dorasta do 1,8 m wys.; 
luźne, duże kwiatostany;

5a 80–100 c7,5
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Miscanthus sinensis 'Giraffe' 
miskant chiński 'Giraffe' – trawa dorastająca do 2 m wys.;  
liście żółto poprzecznie prążkowane;

5a 60–80 c3

Miscanthus sinensis 'Goliath' 
miskant chiński 'Goliath' – trawa dorastająca do 2,5 m wys.; 
kwiatostany srebrnobrązowe;

5a 60–80 c5

Miscanthus sinensis 'Gracillimus'  
miskant chiński 'Gracillimus' – trawa do 2 m wys.; liście bardzo 
 wąskie; ładny, kulisty pokrój;

5a 60–80 c3

Miscanthus sinensis 'Grosse Fontäne' 
miskant chiński 'Grosse Fontäne' – trawa do 2,4 m wys.; wczesne, 
obfite kwitnienie;

5a 60–80 c3

Miscanthus sinensis 'Huron Sunrise'  
miskant chiński 'Huron Sunrise' – trawa do 1,5 m wys.; 
purpuroworóżowe, przewisające kwiatostany; wyjątkowo  
obfite kwitnienie; 

5a 60–80 c3

Miscanthus sinensis 'Kaskade' 
miskant chiński 'Kaskade' – pierzaste, zwisające, srebrzyste 
kwiatostany;

5a 60–80 c3

Miscanthus sinensis 'Malepartus' 
miskant chiński 'Malepartus' – trawa dorastająca do 2,2 m wys.; 
kwiatostany czerwone; liście szerokie;

5a 60–80 c3

Miscanthus sinensis 'Morning Light' 
miskant chiński 'Morning Light' – zwarty, kulisty kształt kępy; liście 
wąskie, biało obrzeżone;

6a 40–60 c3

Miscanthus sinensis 'Rotsilber' 
miskant chiński 'Rotsilber' – wysoka, wysmukła trawa; liście szerokie; 
kwiatostany ciemnoczerwone;

5a 60–80 c5

Miscanthus sinensis 'Silberfeder' 
miskant chiński 'Silberfeder' – trawa do 2 m wys.; kwiatostany 
wyraźnie wystają ponad poziom liści;

5a 60–80 c3

Miscanthus sinensis 'Silberspinne' 
miskant chiński 'Silberspinne' – trawa do 1,8 m wys.; bardzo liczne, 
srebrzystoróżowe kwiatostany;

5a 60–80 c3

Miscanthus sinensis 'Sirene' 
miskant chiński 'Sirene' – trawa do 2 m wys.; liście szerokie; 
kwiatostany srebrzystoróżowe;

5a 60–80 c3

Miscanthus sinensis 'Strictus' 
miskant chiński 'Strictus' – klasyczna odmiana dorastająca do 2 m wys.; 
liście poprzecznie żółto prążkowane;

5a 40–60 c3

Miscanthus sinensis 'Variegatus' 
miskant chiński 'Variegatus' – tworzy szeroką kępę do 2 m wys.; liście 
podłużnie, biało paskowane;

5a 40–60 c3
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Miscanthus sinensis 'Zebrinus' 
miskant chiński 'Zebrinus' – liście sztywne, żółto prążkowane, 
skierowane ku górze; osiąga wys. 2 m;

5a 40–60 c3

MONARDA – PYSZNOGŁÓWKA

Monarda 'Amazone'  
pysznogłówka 'Amazone' – kwiaty purpurowo-czerwone; 4 40–60 c2

Monarda 'Elsie's Lavender' 
pysznogłówka 'Elsie's Lavender' – kwiaty jasnofioletowe; 4 40–60 c2

Monarda fistulosa 'Tetraploid' 
pysznogłówka dęta 'Tetraploid' – kwiaty różowo-purpurowe; 4 40–60 c2

Monarda 'Gewitterwolke' 
pysznogłówka 'Gewitterwolke' – kwiaty ciemnoróżowe; 4 40–60 

60–80
c2 
c5

Monarda 'Jacob Cline' 
pysznogłówka 'Jacob Cline' – kwiaty czerwone; kwitnie  
bardzo obficie;

4 40–60 
60–80

c2 
c5

Monarda 'Kardinal' 
pysznogłówka 'Kardinal' – kwiaty duże, ciemnofioletowe; 4 40–60 c2

Monarda 'Purple Ann' 
pysznogłówka 'Purple Ann' – kwiaty purpurowe; 4 40–60 c2

Monarda 'Raspberry Wine'  
pysznogłówka 'Raspberry Wine' – kwiaty purpurowo-czerwone; 4 40–60 c2

Monarda 'Violet Queen'  
pysznogłówka 'Violet Queen' – kwiaty fioletowo-różowe; 4 40–60 c2

NEPETA – KOCIMIĘTKA

Nepeta ×faassenii 
kocimiętka Fassena – kwiaty drobne błękitne; liście drobne, szare; 
dorasta do 0,5 m wys.;

5a 20–30 c2

Nepeta ×faassenii 'Gletschereis' 
kocimiętka Fassena 'Gletschereis' – kwiaty jasnoniebieskie; liście szare, 
powcinane; dorasta do 0,5 m wys.;

5a 20–30 c2

Nepeta grandiflora 'Blue Danube'  
kocimiętka wielkokwiatowa 'Blue Danube' – niebieskie kwiatostany; 
sztywne pędy; dorasta do 0,8 m wys.; 

5a 20–30 c2

Nepeta grandiflora 'Dawn to Dusk' 
kocimiętka wielkokwiatowa 'Dawn to Dusk' – jasnoróżowe 
kwiatostany; dorasta do 0,8 m wys.; 

5a 20–30 c2

Nepeta manchuriensis 'Manchu Blue' 
kocimiętka mandżurska 'Manchu Blue' – duże, niebiesko- -fioletowe 
kwiatostany; długie i obfite kwitnienie;

5a 30–40 c2

Nepeta nervosa 'Pink Cat'  
kocimiętka żyłkowana 'Pink Cat' – różowe kwiatostany; 
zwarty pokrój;

5a 30–40 c2
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Nepeta racemosa 'Blue Wonder' 
kocimiętka groniasta 'Blue Wonder' – kwiaty ciemnoniebieskie;  
liście o cytrynowym aromacie;

5a 20–30 c2

Nepeta racemosa 'Grog' 
kocimiętka groniasta 'Grog' – kwiaty niebieskofioletowe;  
liście o cytrynowym aromacie;

5a 20–30 c2

Nepeta racemosa 'Odeur Citron'  
kocimiętka groniasta 'Odeur Citron' – kwiaty ciemnofioletowe;  
liście o cytrynowym aromacie;

5a 20–30 c2

Nepeta racemosa 'Snowflake' 
kocimiętka groniasta 'Snowflake' – kwiaty czysto białe;  
dorasta do 0,5 m wys.;

5a 20–30 c2

Nepeta sibirica 
kocimiętka syberyjska – kwiaty niebieskie, liście zielone, 
 ząbkowane; dorasta do 0,7 m wys.;

4 40–60 
60–80

c2 
c5

Nepeta 'Six Hills Giant' 
kocimiętka 'Six Hills Giant' – fioletowo-niebieskie kwiaty;  
dorasta do 0,8 m wys.; doskonała roślina okrywowa;

5a 20–30 c2

Nepeta 'Six Hills Gold' 
kocimiętka 'Six Hills Gold' – liście żółto obrzeżone; 
fioletowoniebieskie kwiaty; dorasta do 0,8 m wys.;

5a 20–30 c2

Nepeta 'Walker's Low' 
kocimiętka 'Walker's Low' – fioletowe kwiaty; dorasta  
do 0,8 m wys.; doskonała roślina okrywowa;

5a 20–30 c2

OENOTHERA– WIESIOŁEK

Oenothera fruticosa 'Fyrverkeri' 
wiesiołek krzewiasty 'Fyrverkeri' – bylina do ok. 0,6 m wys.; 
 kwiaty duże, żółte;

4 40–60 c2

OPHIOPOGON – KONWALNIK

Ophiopogon planiscapus 'Niger' 
konwalnik płaskopędowy 'Niger' – dorasta do 0,4 m wys.; 
ciemnofioletowe liście; fioletowo-białe, dzwonkowate kwiaty  
zebrane w grona; wymaga okrycia na zimę;

6b 20–25 c2

ORIGANUM – LEBIODKA

Origanum 'Rosenkuppel' 
lebiodka 'Rosenkuppel' – liście ciemnozielone; bardzo atrakcyjne 
różowo – fioletowe kwiaty; zwarty pokrój;

4 20–30 c2

Origanum vulgare 
lebiodka pospolita – popularna roślina przyprawowa; liście zielone, 
aromatyczne; kwiaty fioletowe;

4 20–30 c2

Origanum vulgare 'Aureum' 
lebiodka pospolita 'Aureum' – liście żółte, silnie aromatyczne jak 
u gatunku; kwiaty fioletowe;

5a 20–30 c2
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Origanum vulgare 'Gold Tip' 
lebiodka pospolita 'Gold Tip' – liście zielone z żółtymi końcówkami, 
silnie aromatyczne; 

5a 20–30 c2

Origanum vulgare 'Thumble's Variety'  
lebiodka pospolita 'Thumble's Variety' – liście jaskrawożółte,  
silnie aromatyczne jak u gatunku; kwiaty fioletowe;

5a 20–30 c2

Origanum vulgare 'Variegatum' 
lebiodka pospolita 'Variegatum' – liscie biało obrzeżone,  
silnie aromatyczne;

5a 20–30 c2

OSMUNDA – DŁUGOSZ

Osmunda regalis 
długosz królewski – bardzo ozdobna paproć polecana na wilgotne, 
zacienione stanowiska; 

3 40–60 c5

PAEONIA – PIWONIA

Paeonia 'Alexander Fleming' 
piwonia 'Alexander Fleming' – przyjemnie pachnące, kuliste, pełne, 
różowe kwiaty; dorasta do 0,8 m wys.;

5a 30–40 c3

Paeonia 'Barbara' 
piwonia 'Barbara' – kwiaty różowe, pełne; 5a 30–40 c3

Paeonia 'Bartzella' Itoh Group 
piwonia 'Bartzella' – bardzo duże, pełne, cytrynowożółte kwiaty; 
dorasta do 0,7 m wys.;

5a 30–40 c3

Paeonia 'Coral Charm' 
piwonia 'Coral Charm' – kwiaty półpełne, łososioworóżowe; 5a 30–40 c3

Paeonia 'Coral Fay' 
piwonia 'Coral Fay' – kwiaty półpełne, łososioworóżowe; 5a 30–40 c3

Paeonia 'Coral Sunset' 
piwonia 'Coral Sunset' – kwiaty półpełne, koraloworóżowe, 
o spłaszczonym kształcie;

5a 30–40 c3

Paeonia 'Duchesse de Nemours' 
piwonia 'Duchesse de Nemours' – kwiaty białe, pełne; 5a 30–40 c3

Paeonia 'Felix Crousse' 
piwonia 'Felix Crousse' – kwiaty amarantowo-czerwone, pełne; 5a 30–40 c3

Paeonia 'Flame' 
piwonia 'Flame' – kwiaty czerwone półpełne z żółtym środkiem; 5a 30–40 c3

Paeonia 'Garden Treasure' Itoh Group 
piwonia 'Garden Treasure' Itoh Group   kwiaty żółte półpełne 
z pomarańczowym środkiem;

5a 30–40 c3

Paeonia 'Immaculée'  
piwonia 'Immaculée' – kwiaty pełne, białe; 5a 30–40 c3

Paeonia 'Jadwiga' 
piwonia 'Jadwiga' – półpełne różowe kwiaty z powcinanymi brzegami 
płatków;

5a 30–40 c3
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Paeonia 'Kansas'  
piwonia 'Kansas' – pełne, czerwone kwiaty; 5a 30–40 c3

Paeonia 'Karl Rosenfield' 
piwonia 'Karl Rosenfield' – pełne, ciemnoróżowe kwiaty; 5a 30–40 c3

Paeonia officinalis 'Anemoniflora' 
piwonia lekarska 'Anemoniflora' – kwiaty różowe z różowo- 
-żółtym środkiem;

5a 30–40 c3

Paeonia officinalis 'Mutabilis Plena' 
piwonia lekarska 'Mutabilis Plena' – pełne, różowobiałe kwiaty; 5a 30–40 c3

Paeonia officinalis 'Rosea Plena' 
piwonia lekarska 'Rosea Plena' – różowe, pełne kwiaty; 5a 30–40 c3

Paeonia officinalis 'Rubra Plena' 
piwonia lekarska 'Rubra Plena' – czerwone, pełne kwiaty; 5a 30–40 c3

Paeonia 'Red Charm' 
piwonia 'Red Charm' – ciemnoczerwone, pełne kwiaty; 5a 30–40 c3

Paeonia 'Red Magic' 
piwonia 'Red Magic' – kwiaty czerwone, pełne; 5a 30–40 c3

Paeonia 'Sarah Bernhardt'  
piwonia 'Sarah Bernhardt' – kwiaty pełne, jasnoróżowe; 5a 30–40 c3

Paeonia 'Sea Shell' 
piwonia 'Sea Shell' – kwiaty różowe, półpełne z bardzo rozwiniętymi 
żółtymi prątniczkami;

5a 30–40 c3

Paeonia 'Seeing Blue'  
piwonia 'Seeing Blue' – kwiaty jasnoróżowe, pełne; 5a 30–40 c3

Paeonia 'Shirley Temple' 
piwonia 'Shirley Temple' – kwiaty duże, pełne, białoróżowe; 5a 30–40 c3

Paeonia 'Ursynów' 
piwonia 'Ursynów' – kwiaty różowe, pełne; 5a 30–40 c3

Paeonia 'Władysława' 
piwonia 'Władysława' – kwiaty pojedyncze, różowe z jasnokremowym 
środkiem;

5a 30–40 c3

PANICUM – PROSO

Panicum virgatum 'Cloud Nine' 
proso rózgowate 'Cloud Nine' – trawa do 1,5 m wys.; liście 
niebieskozielone; kwiatostany zielonkawe, jesienią żółkną;

5a 40–60 c3

Panicum virgatum 'Heavy Metal' 
proso rózgowate 'Heavy Metal' – trawa do 1,5 m wys.; pokrój 
wyprostowany; liście srebrzystoniebieskie;

5a 40–60 c3

Panicum virgatum 'Prairie Sky' 
proso rózgowate 'Prairie Sky' – zwarta, wyprostowana trawa do 1,5 m 
wys.; liście srebrzystoniebieskie;

5a 40–60 c3

Panicum virgatum 'Rehbraun' 
proso rózgowate 'Rehbraun' – trawa do 1,2 m wys.; liście przebarwiają 
się jesienią na ciemnoczerwono;

5a 40–60 c3
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Panicum virgatum 'Rotstrahlbusch' 
proso rózgowate 'Rotstrahlbusch' – wyprostowana trawa  
do 1,4 m wys.; końcówki liści ciemnoczerwone;

5a 40–60 c3

Panicum virgatum 'Shenandoah' 
proso rózgowate 'Shenandoah' – trawa do 1,2 m wys.;  
liście szybko przebarwiają się na czerwono;

5a 40–60 c3

PAPAVER – MAK

Papaver orientale 'Beauty of Livermere'  
mak wschodni 'Beauty of Livermere' – kwiaty ciemnoczerwone 
z czarnym środkiem;

5a 20–30 c2

Papaver orientale 'Königin Alexandra'  
mak wschodni 'Königin Alexandra' – kwiaty jasnoróżowe z czarnym 
środkiem;

5a 20–30 c2

Papaver orientale 'Royal Wedding'  
mak wschodni 'Royal Wedding' – kwiaty białe z czarnym środkiem; 5a 20–30 c2

PENNISETUM – ROZPLENICA

Pennisetum alopecuroides 'Hameln' 
rozplenica japońska 'Hameln' – ozdobna trawa dorastająca do 1 m wys.; 
kremowobiałe kwiatostany;

6a 30–40 c3

Pennisetum alopecuroides 'Herbstzauber' 
rozplenica japońska 'Herbstzauber' – trawa do 1,2 m wys.; kwiatostany 
osadzone na długich osiach, malowniczo przewisają;

6b 30–40 c3

Pennisetum alopecuroides 'Magic' 
rozplenica japońska 'Magic' – trawa do 1 m wys.; odmiana zmieniająca 
kolor kwiatostanów w trakcie kwitnienia od odcieni beżu po fiolet;

6a 30–40 c3

Pennisetum alopecuroides 'Moudry' 
rozplenica japońska 'Moudry' – trawa o rozłożystym pokroju; szerokie 
liście ładnie przebarwiają się jesienią na czerwono;

6b 30–40 c3

PERSICARIA – PERSIKARIA

Persicaria bistorta 'Superba'  
rdest wężownik 'Superba' – janoróżowe, gęste kwiatostany 
 w kształcie kłosów; 

5a 40–60 c5

PHLOMIS – ŻELEŹNIAK

Phlomis russeliana 
żeleźniak Russela – kremowożółte, ułożone piętrowo na pędach 
kwiatostany; sztywne, omszone pędy;

6a 40–60 c5

PHLOX – FLOKS, PŁOMYK

Phlox amplifolia 'Shemeneto' 
floks wielkolistny 'Shemeneto' – intensywnie fioletowo-różowe kwiaty; 
dorasta do 1 m wys.;

4 30–40 c2

Phlox amplifolia 'Skootekitehi'  
floks wielkolistny 'Skootekitehi' – intensywnie fioletowo-czerwone 
kwiaty; dorasta do 1 m wys.;

4 30–40 c2
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Phlox amplifolia 'Waupee' (syn. 'Weisser Falke') 
floks wielkolistny 'Waupee' – czystobiałe kwiaty, dorasta do 1 m wys.; 4 30–40 c2

Phlox maculata 'Natasza' 
floks plamisty 'Natasza' – niezwykle oryginalne, fioletowo-białe, 
paskowane kwiaty, zebrane w wydłużone kwiatostany;

4 30–40 c2

Phlox paniculata 'Abendglut' 
floks wiechowaty 'Abendglut' – amarantowe kwiaty; sztywne pędy; 4 30–40 c2

Phlox paniculata 'Atlant' 
floks wiechowaty 'Atlant' – bardzo duże, jasnoróżowe kwiaty; 4 30–40 c2

Phlox paniculata 'Blue Boy' 
floks wiechowaty 'Blue Boy' – dorasta do 0,9 m wys.; kwiaty jednolicie 
fioletowoniebieskie, pachnące;

4 30–40 c2

Phlox paniculata 'Blue Paradise' 
floks wiechowaty 'Blue Paradise' – kwiaty fioletowo – niebieskie; 4 30–40 c2

Phlox paniculata 'Butonik'  
floks wiechowaty 'Butonik' – kwiaty fioletowo-różowe, pozostają 
w pąkach; niezwykle oryginalne;

4 30–40 c2

Phlox paniculata 'Cviet Jabłoni' 
floks wiechowaty 'Cviet Jabłoni' – kwiaty duże, bladoróżowe z jasnym 
środkiem; bardzo charakterystyczne;

4 30–40 c2

Phlox paniculata 'Czarodiej' 
floks wiechowaty 'Czarodiej' – kwiaty duże, fioletowe; 4 30–40 c2

Phlox paniculata 'Dymczatnyj Koral' 
floks wiechowaty 'Dymczatnyj Koral' – kwiaty duże, koraloworóżowe; 4 30–40 c2

Phlox paniculata 'Eva Foerster' 
floks wiechowaty 'Eva Foerster' – kwiaty łososioworóżowe z białym 
środkiem;

4 30–40 c2

Phlox paniculata 'Flamingo' 
floks wiechowaty 'Flamingo' – kwiaty jasnoróżowe z ciemnoróżowym 
środkiem;

4 30–40 c2

Phlox paniculata 'Little Boy' 
floks wiechowaty 'Little Boy' – kwiaty fioletowe, bylina do 0,5 m wys.; 4 30–40 c2

Phlox paniculata 'Merlinka' 
floks wiechowaty 'Merlinka' – kwiaty duże, białe; 4 30–40 c2

Phlox paniculata 'Miłyj Drug'  
floks wiechowaty 'Miłyj Drug' – kwiaty duże, jasnoróżowe 
z ciemniejszym środkiem;

4 30–40 c2

Phlox paniculata 'Miss Pepper' 
floks wiechowaty 'Miss Pepper' – kwiaty różowe z czerwonym 
środkiem;

4 30–40 
40–60

c2 
c5

Phlox paniculata 'Miszeńka' 
floks wiechowaty 'Miszeńka' – niezwykle oryginalne, fioletowo- 
-białe, paskowane kwiaty;

4 30–40 c2
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Phlox paniculata 'Niebiesa' 
floks wiechowaty 'Niebiesa' – kwiaty białe, w pąkach niebieskie; 
niezwykle oryginalne;

4 30–40 c2

Phlox paniculata 'Nora Leigh' 
floks wiechowaty 'Nora Leigh' – liście kremowo obrzeżone, kwiaty 
lawendowe z ciemnym środkiem;

4 30–40 c2

Phlox paniculata 'Olienka'  
floks wiechowaty 'Olienka' – kwiaty różowe z ciemnoróżowym 
środkiem;

4 30–40 c2

Phlox paniculata 'Orange Perfection' 
floks wiechowaty 'Orange Perfection' – kwiaty jaskrawopomarańczowe 
z ciemnym środkiem; sztywne pędy; zwarty pokrój;

4 30–40 c2

Phlox paniculata 'Priekrasnoje Utro' 
floks wiechowaty 'Priekrasnoje Utro' – duże, bladoróżowe kwiaty 
z ciemniejszym środkiem;

4 30–40 c2

Phlox paniculata 'Prime Minister'  
floks wiechowaty 'Prime Minister' – kwiaty różowe z dużym, 
amarantowym środkiem;

4 30–40 c2

Phlox paniculata 'Prospero' 
floks wiechowaty 'Prospero' – kwiaty jasnofioletowe; 4 30–40 c2

Phlox paniculata 'Roselyn'  
floks wiechowaty 'Roselyn' – kwiaty intensywnie różowe; 4 30–40 c2

Phlox paniculata 'Russkij Sjurpriz'  
floks wiechowaty 'Russkij Sjurpriz' – kwiaty fioletowe, pokarbowane, 
pozostają w pąkach; niezwykle oryginalne;

4 30–40 c2

Phlox paniculata 'Sliedy' 
floks wiechowaty 'Sliedy' – kwiaty jasnoróżowe z fioletowymi 
smugami;

4 30–40 c2

Phlox paniculata 'Tequila Sunrise'  
floks wiechowaty 'Tequila Sunrise' – kwiaty jaskrawo malinowe 
z ciemnoróżowym środkiem;

4 30–40 c2

Phlox paniculata 'Uspiech' 
floks wiechowaty 'Uspiech' – kwiaty duże, ciemnofioletowe; 4 30–40 c2

Phlox paniculata 'White Admiral'  
floks wiechowaty 'White Admiral' – kwiaty czysto białe; 4 30–40 c2

Phlox paniculata 'Wilhelm Kesselring' 
floks wiechowaty 'Wilhelm Kesselring' – kwiaty fioletowe z dużym, 
białym środkiem;

4 30–40 c2

Phlox paniculata 'Zołuszka' 
floks wiechowaty 'Zołuszka' – kwiaty jasnofioletowe 
z ciemnofioletowym środkiem;

4 30–40 c2
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PHORMIUM – TĘGOSZ

Phormium 'Yellow Wave' 
tęgosz 'Yellow Wave' – szerokie, żółto paskowane liście; polecana jako 
roślina tarasowa; dorasta do 1,2 m wys.; zimą wymaga przechowywania 
w chłodnym miejscu;

8 60–80 c15

PHYSOSTEGIA – ODĘTKA

Physostegia virginiana 'Variegata'  
odętka virginijska 'Variegata' – liście białopstre; kwiaty różowe; bylina 
do 1 m wys.;

4 30–40 c2

PULMONARIA – MIODUNKA

Pulmonaria 'Majesté' 
miodunka 'Majesté' – bylina dorastająca do 0,4 m wys.; liście 
srebrzyste; kwiaty niebieskoróżowe; doskonała roślina okrywowa;

5a 20–30 c3

Pulmonaria 'Victorian Brooch'  
miodunka 'Victorian Brooch' – bylina dorastająca do 0,4 m wys.; liście 
zielone w liczne białe plamki; kwiaty niebieskoróżowe; doskonała 
roślina okrywowa;

5a 20–25 c2

RHEUM – RABARBAR, RZEWIEŃ

Rheum alexandrae  
rabarbar Aleksandry – jasnozielone, jajowate listki okwiatu okalające 
żółty wiechowaty kwiatostan;

5a 40–60 c5

Rheum palmatum var. tanguticum 
rabarbar dłoniasty podgat. tangucki – liście duże, powcinane, młode 
liście czerwone; dorasta do 2 m wys.;

5a 40–60 c5

Rheum rhabarbarum 'Canada Red'  
rabarbar kędzierzawy – sercowate, pokarbowane liście; roślina jadalna; 5a 40–60 c5

RODGERSIA – RODGERSJA

Rodgersia aesculifolia 
rodgersja kasztanowcolistna – liście dłoniasto złożone jak 
u kasztanowca; białe, kremowe lub różowe, wiechowate kwiatostany;

5a 40–60 c5

Rodgersia pinnata 'Elegans'  
rodgersja pierzasta 'Elegans' – liście pierzaście powcinane; kremowo – 
białe kwiatostany na różowych łodygach;

5a 40–60 c5

RUDBECKIA – RUDBEKIA

Rudbeckia fulgida 'Goldsturm' 
rudbekia błyskotliwa 'Goldsturm' – okazała bylina, dorastająca  
do 0,6 m wys.; największą ozdobą są niezwykle liczne, żółte kwiaty 
z czarnym środkiem; obfite kwitnienie;

4 40–60 
60–80

c3 
c5

Rudbeckia fulgida 'Little Goldstar' PBR  
rudbekia błyskotliwa 'Little Goldstar' PBR – karłowa odmiana, 
dorastająca do 0,3 m wys.; liczne, drobne, żółte kwiaty z czarnym 
środkiem; zwarty pokrój;

4 30–40 c2
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Rudbeckia laciniata 'Goldquelle'  
rudbekia naga 'Goldquelle' – bylina dorasta do 1 m wys.; kwiaty 
cytrynowo – żółte, pełne; 

4 80–100 c5

Rudbeckia nitida 'Herbstsonne' 
rudbekia lśniąca 'Herbstsonne' – wysoka bylina dorastająca  
do 2,5 m wys.; duże, żółte kwiaty;

4 120–140 c7,5

SALVIA – SZAŁWIA

Salvia nemorosa 'Caradonna' 
szałwia omszona 'Caradonna' – kwiaty fioletowe na ciemnofioletowych 
pędach; dorasta do 0,5 m wys.; 

5a 30–40 
40–60

c2 
c3

Salvia nemorosa 'Ostfriesland' 
szałwia omszona 'Ostfriesland' – zwarta, gęsta bylina dorastająca  
do 0,5 m wys.; kwiaty fioletowoniebieskie;

5a 30–40 
40–60

c2 
c3

Salvia nemorosa Sensation Compact Deep Blue  
szałwia omszona Sensation Compact Deep Blue – zwarta, 
karłowa odmiana dorastająca do 30 cm wys.; kwiaty ciemnoniebieskie;

5a 30–40 c2

Salvia nemorosa Sensation Medium Deep Rose  
szałwia omszona Sensation Medium Deep Rose – zwarta, karłowa 
odmiana dorastająca do 30 cm wys.; kwiaty ciemnoróżowe;

5a 30–40 c2

Salvia verticillata 'Purple Rain' 
szałwia okręgowa 'Purple Rain' – kwiaty drobne, fioletowe, ułożone 
okółkowo na łodygach; szarozielone liście; dorasta do 0,5 m wys;

5a 40–60 c3

SANGUISORBA – KRWIŚCIĄG

Sanguisorba officinalis 'Arnhem'  
krwiściąg lekarski 'Arnhem' – bylina dorastająca do 2 m wys.; różowe 
kwiatostany zebrane w kuliste główki; ażurowy pokrój;

5a 40–60 c5

SAPONARIA – MYDLNICA

Saponaria officinalis 'Rosea Plena' 
mydlnica lekarska 'Rosea Plena' – dorasta do 0,6 m; kwiaty pachnące, 
jasnoróżowe pełne;

4 40–60 c5

SAXIFRAGA – SKALNICA

Saxifraga ×arendsii 'Saxony Red'  
skalnica Arendsa 'Saxony Red' – czerwono – różowe, drobne kwiaty; 
bylina skalna do 20 cm wys.;

5a 10–15 c2

SEDUM – ROZCHODNIK

Sedum alboroseum 'Mediovariegatum' 
rozchodnik białoróżowy 'Mediovariegatum' – liście bardzo efektowne, 
żółtopstre;

4 20–30 c2

Sedum cauticola 'Robustum' 
rozchodnik naskalny 'Robustum' – drobne, bordowe liście; 
ciemnoróżowe kwiaty; dorasta do 25 cm wys.; roślina okrywowa;

3 15–20 c2

Sedum 'Dark Magic' PBR  
rozchodnik 'Dark Magic' PBR – ciemnobordowe liście i ciemnoróżowe, 
zaokrąglone kwiatostany; dorasta do 0,4 m wys.;

4 20–30 c2
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Sedum 'Matrona' 
rozchodnik 'Matrona' – liście i pędy fioletowozielone; kwiaty 
bladoróżowe; dorasta do 0,6 m wys.;

4 20–30 
40–60

c2 
c5

Sedum 'Purple Emperor' 
rozchodnik 'Purple Emperor' – czarnobordowe liście i ciemnoróżowe 
kwiatostany; dorasta do 0,6 m wys.;

4 20–30 c2

Sedum spectabile 'Brillant' 
rozchodnik okazały 'Brillant' – liście niebieskawe; kwiaty różowe; 
dorasta do 0,6 m wys.

4 20–30 
40–60

c2 
c5

Sedum spectabile 'Stardust'  
rozchodnik okazały 'Stardust' – kwiaty białe; dorasta do 0,6 m wys.; 4 20–30 c2

Sedum telephium 'Chocolate Drop' PBR  
rozchodnik wielki 'Chocolate Drop' PBR – ciemnobordowe, błyszczące 
liście i ciemnoróżowe, luźne kwiatostany; dorasta do 0,6 m wys.;

4 20–30 c2

Sedum telephium 'Dark Knight'  
rozchodnik wielki 'Dark Knight' – drobne, bordowo-fioletowe liście; 
ciemnoróżowe kwiatostany; dorasta do 30 cm wys.; roślina okrywowa;

4 20–30 c2

SOLIDAGO – NAWŁOĆ

Solidago 'Golden Dwarf ' 
nawłoć 'Golden Dwarf ' – żółte, gęste kwiatostany; karłowa odmiana 
dorastająca do 30 cm; 

4 30–40 c2

Solidago 'Hiddigeigei' 
nawłoć 'Hiddigeigei' – intensywnie żółte liście, najbardziej atrakcyjne 
na wiosnę; żółte, luźne kwiatostany jesienią; dorasta do 0,5 m; 

4 30–40 c2

Solidago rugosa 'Fireworks'  
nawłoć pomarszczona 'Fireworks' – kwiaty ciemnożółte, zebrane 
w podłużne kwiatostany; dorasta do 1 m wys.; roślina bardzo 
efektowna późną jesienią;

4 30–40 c2

Solidago 'Strahlenkrone' 
nawłoć 'Strahlenkrone' – kwiaty żółte, zebrane w gęste, wiechowate 
kwiatostany, dorasta do 0,6 m wys.;

4 20–30 
40–60

c2 
c5

STACHYS – CZYŚCIEC

Stachys byzantina 
czyściec wełnisty – szare, omszone liście; kwiaty jasnofioletowe; 5a 20–30 c2

Stachys grandiflora 'Superba' 
czyściec wielkokwiatowy 'Superba' – kępiasta bylina dorastająca do 0,5 
m wys.; kwiaty fioletowe, zebrane w duże gęste kwiatostany;

5a 40–60 c5

THALICTRUM – RUTEWKA

Thalictrum aquilegifolium 'Purpureum' 
rutewka orlikolistna 'Purpureum' – bylina do 1,5 m wys.; fioletowe, 
wiechowate kwiatostany;

5a 60–80 c5

Thalictrum 'Black Stockings'  
rutewka 'Black Stockings' – bylina do 1,5 m wys.; fioletowe, wiechowate 
kwiatostany na ciemnofioletowych łodygach;

5a 40–60 c2
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THYMUS – MACIERZANKA

Thymus serpyllum 
macierzanka piaskowa – bylina do 30 cm wys. o aromatycznych 
liściach, stosowanych w kuchni; kwiaty fioletowe;

5a 15–20 c2

TRADESCANTIA – TRZYKROTKA

Tradescantia 'Blue Stone' 
trzykrotka 'Blue Stone' – kwiaty niebieskie, osadzone w kątach 
zielonych liści;

6a 40–60 c5

Tradescantia 'Sweet Kate' 
trzykrotka 'Sweet Kate' – kwiaty ciemnoniebieskie, pięknie kontrastują 
ze złotożółtymi liśćmi;

6a 40–60 c5

TRIFOLIUM – KONICZYNA

Trifolium ochroleucon  
koniczyna żółtobiała – kwiaty duże, żółtobiałe, kuliste; roślina dorasta 
do 50 cm wys.;

4 20–30 c2

Trifolium repens 'Atropurpureum' 
koniczyna biała 'Atropurpureum' – liście ciemnobordowe z zielonym 
brzegiem; doskonała roślina okrywowa; dorasta do 20 cm;

4 20–25 c2

Trifolium repens 'Isabella' 
koniczyna biała 'Isabella' – liście czerwono-amarantowe;  
jasnoróżowe kwiaty; niezwykle dekoracyjna odmiana; stanowi 
doskonałe towarzystwo dla roślin balkonowych; dorasta do 20 cm;

4 20–25 c2

VERBASCUM – DZIEWANNA

Verbascum 'Dark Eyes'  
dziewanna 'Dark Eyes' – kwiaty kremowożółte z czerwonym środkiem; 
dorasta do 30 cm;

6a 30–40 c2

VERBENA – WERBENA

Verbena bonariensis 
werbena argentyńska – piękna, miododajna bylina dorastająca  
do 1,5 m wys.; kwiaty fioletowe, zebrane w gęste kwiatostany na 
końcach pędów; roślina przyciągająca motyle; bylina mało wytrzymała 
na mróz, ale zimuje w postaci nasion;

7b 80–100 c5

VERONICA – PRZETACZNIK

Veronica austriaca 'Knallblau'  
przetacznik ząbkowany 'Knallblau' – szafirowoniebieskie kwiaty; 
dorasta do 30 cm wys.;

4 20–25 c2

Veronica longifolia 'Charlotte'  
przetacznik długolistny 'Charlotte' – białe kwiatostany w kształcie 
kłosów, liście szarozielone z białym brzegiem;

4 30–40 c2

Veronica spicata 'Inspire Blue'  
przetacznik kłosowy 'Inspire Blue' – niebiesko-fioletowe kwiatostany 
w kształcie kłosów, dorasta do 0,5 m;

5a 20–30 c2
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Veronica spicata 'Inspire Rose'  
przetacznik kłosowy 'Inspire Rose' – różowe kwiatostany  
w kształcie kłosów, dorasta do 0,5 m;

5a 20–30 c2

VERONICASTRUM – PRZETACZNIKOWIEC

Veronicastrum virginicum 'Temptation'  
przetacznikowiec wirginijski 'Temptation' – długie, lawendowe 
kwiatostany w kształcie kłosów, dorasta do 1,5 m;

4 30–40 
40–60

c2 
c5

VIOLA – FIOŁEK

Viola cornuta 'Alba' 
fiołek rogaty 'Alba' – drobne, czystobiałe kwiaty; obfite i długie 
kwitnienie; dorasta do 30 cm wys.; 

5a 15–20 c2

Viola sororia 'Albiflora' 
fiołek motylkowaty 'Albiflora' – białe kwiaty; doskonała roślina 
okrywowa;

4 15–20 c3

YUCCA – JUKKA, KRĘPLA

Yucca filamentosa 
jukka karolińska – sztywne, ostro zakończone, równowąskie liście; 
okazałe kwiatostany;

5a 40–60 c5

Yucca filamentosa 'Color Guard' 
jukka karolińska 'Color Guard' – sztywne, zielone liście z szerokim, 
żółtym paskiem po środku; 

6a 20–30 c2

Yucca filamentosa 'Golden Sword' 
jukka karolińska 'Golden Sword' – sztywne, żółte liście z zielonym 
brzegiem;

6a 40–60 c5
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Drzewa i krzewy
 iglaste

CONIFERS

ХВОЙНЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ

strefa
zone
зона

wysokość (cm)
height 
высота 

pojemnik
container
контейнер

ABIES – JODŁA

Abies alba 'Barabits Star' 
jodła pospolita 'Barabits Star' – odmiana karłowa; 
pokrój zwarty, „gniazdowaty”;

5a 15–20 c3

Abies alba 'Brinar' 
jodła pospolita 'Brinar' – niska, karłowa forma; 5a 15–20 c3

Abies alba 'Ibergeregg' 
jodła pospolita 'Ibergeregg' – karłowa, nieregularna forma; 5a 15–20 c3

Abies alba 'Mlada Bolesláv' 
jodła pospolita 'Mlada Bolesláv' – spłaszczona, karłowa forma; 5a 15–20 c3

Abies ×arnoldiana 'Cyrille'  
jodła Arnolda 'Cyrille' – niska, ścieląca się forma; wzrost szybki; 5a 50–60 c10

Abies balsamea 'Nana' 
jodła balsamiczna 'Nana' – karłowa, rozłożysta forma 
do 0,5 m wysokości;

5a 20–25 c3

Abies cephalonica 'Meyer's Dwarf ' 
jodła grecka 'Meyer's Dwarf ' – zwarta, wolno rosnąca,  
stożkowa forma;

6b 20–30 
40–60

c3 
c7,5

Abies cephalonica 'Pendula' 
jodła grecka 'Pendula' – wysokie drzewo z przewisającymi  
pędami bocznymi;

6b 15–20 c3
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Abies concolor 
jodła jednobarwna – drzewo do 25 m wys.; igły długie, z obu 
stron srebrnoszare;

4

30–40 
100–120 
120–140 
140–160 
180–200 
320–340

c3 
c30 
c30 
c43 
c60 

c200

 
 
 
 
 

Abies concolor 'Fastigiata' 
jodła jednobarwna 'Fastigiata' – pokrój stożkowy; 4 20–30 c3

Abies concolor 'Violacea' 
jodła jednobarwna 'Violacea' – igły sinoniebieskie; 4 20–30 c3

Abies concolor 'Wintergold' 
jodła jednobarwna 'Wintergold' – w zimie igły złotożółte; 4 20–30 c3

Abies fargesii 'Headfort' 
jodła Fargesa 'Headfort' – pokrój horyzontalny; 5b 20–30 c3

Abies insignis 'Pendula'  
jodła znakomita 'Pendula' – forma płacząca; 6a 30–40 c3

Abies koreana 
jodła koreańska – drzewo do 8–10 m wys.; wzrost powolny; 
obficie szyszkuje;

5b

30–40 
40–60 
80–100 
100–120 
120–140 
220–240

c3 
c7,5 
c30 
c30 
c43 
c90

 
 
 
 
 

Abies koreana 'Festival' 
jodła koreańska 'Festival' – igły srebrnoniebieskie; 5b 20–30 c3

Abies koreana 'Fliegende Untertasse' 
jodła koreańska 'Fliegende Untertasee' – karłowa forma 
o spłaszczonym pokroju;

5b 20–30 c3

Abies koreana 'Houtmeyer'  
jodła koreańska 'Houtmeyer' – karłowa forma o białożółtych 
końcówkach igieł;

5b 20–30 c3

Abies koreana 'Kristallkugel' 
jodła koreańska 'Kristallkugel' – bardzo karłowa, kulista 
odmiana; dorasta do 0,3 m wys.;

5b 10–15 c5

Abies koreana 'Pancake' 
jodła koreańska 'Pancake' – karłowa, płożąca się odmiana; dorasta 
do 1,5 m szerokości i 0,5 m wys.;

5b 20–30 c3

Abies koreana 'Prostrata' 
jodła koreańska 'Prostrata' – karłowa, niska, ścieląca się odmiana; 5b 20–30 c3

Abies koreana 'Silberlocke' 
jodła koreańska 'Silberlocke' – powykręcane do góry igły; 5b 50–60 c30

Abies koreana 'Silberperle' 
jodła koreańska 'Silberperle' – bardzo karłowa, kulista odmiana; 5b 15–20 c3



– 171 –

dr
ze

w
a 

i k
rz

ew
y 

ig
la

st
e

Abies koreana 'Starker's Dwarf ' 
jodła koreańska 'Starker's Dwarf ' – karłowa forma 
o nieregularnym pokroju;

5b 20–30 c3

Abies koreana 'Tundra' 
jodła koreańska 'Tundra' – zwarta, karłowa odmiana; igły długie; 5b 20–30 

30–40
c3 

c7,5
 

pa

Abies koreana 'wm006318am' 
jodła koreańska 'wm006318am' – zwarta, karłowa odmiana 
o poduchowatym pokroju;

5b 15–20 c3

Abies lasiocarpa 'Argentea' 
jodła górska 'Argentea' – srebrnoniebieskie igły; 4 20–30 c3

Abies lasiocarpa 'Green Globe' 
jodła górska 'Green Globe' – owalna, zwarta forma; zielone igły; 
nie wytwarza przewodnika;

4 20–30 c3

Abies lasiocarpa 'Kenwith Blue' 
jodła górska 'Kenwith Blue' – wysoki krzew o zwartym pokroju; 
igły intensywnie niebieskie;

4 20–30 c3

Abies nordmanniana 'Aurea' 
jodła kaukaska 'Aurea' – igły żółte; kolor szczególnie intensywny 
zimą;

6a 20–30 c3

Abies nordmanniana 'Golden Spreader' 
jodła kaukaska 'Golden Spreader' – igły złotożółte; wzrost 
powolny; pokrój zwarty;

6a 15–20 
30–40

c3 
c7,5

Abies nordmanniana 'Kilian'  
jodła kaukaska 'Kilian' – niska, ścieląca się odmiana; 6a 15–20 c3

Abies nordmanniana 'Kulista' 
jodła kaukaska 'Kulista' – wzrost powolny; pokrój kulisty,  
później stożkowaty;

6a 20–25 
30–40

c3 
c7,5

Abies nordmanniana 'Lennartz' 
jodła kaukaska 'Lennartz' – krzew o spłaszczonym, pokładającym 
się pokroju; 

6a 20–25 c3

Abies nordmanniana 'Pendula' 
jodła kaukaska 'Pendula' – pokrój zwisły; 6a 20–30 

40–60
c3 

c7,5

Abies numidica 'Glauca' 
jodła algierska 'Glauca' – wzrost silny; igły sztywne, szarosine; 6a 20–30 c3

Abies pinsapo 'Kelleriis' 
jodła hiszpańska 'Kelleriis' – igły szarosine; 6a 40–60 c7,5

Abies procera 'Blue Wonder'  
jodła szlachetna 'Blue Wonder' – zwarta, karłowa forma; 
igły srebrzystoniebieskie;

6a 20–30 c3

Abies procera 'Glauca' 
jodła szlachetna 'Glauca' – igły intensywnie niebieskie; 6a 20–30 

80–100
c3 

c30
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Abies procera 'Obrighoven' 
jodła szlachetna 'Obrighoven' – zwarta, karłowa forma; 6a 20–30 c3

Abies procera 'Rat Tail'  
jodła szlachetna 'Rat Tail' – igły bardzo krótkie, zielone; 
pokrój luźny;

6a 20–30 c3

Abies procera 'Sherwoodii' 
jodła szlachetna 'Sherwoodii' – igły żółte; wzrost powolny; 6b 20–30 c3

Abies veitchii 'Heddergott' 
jodła Veitcha 'Heddergott' – karłowa, nieregularna forma; 5a 20–30 c3

CEDRUS – CEDR

Cedrus libani 'Atlantica Pendula'   
cedr libański 'Atlantica Pendula' – płacząca odmiana 
o nieregularnym, majestatycznym pokroju; igły szaroniebieskie;

7a 40–60 c5

Cedrus libani 'Blue Fountain'  
cedr libański 'Blue Fountain' – pędy zwisające; 
igły srebrzystoniebieskie; pokrój wąski;

7a 40–60 c5

Cedrus libani 'Sargentii' 
cedr libański 'Sargentii' – karłowa forma o zwisłym pokroju; 7a 40–60 c7,5

CHAMAECYPARIS – CYPRYSIK

Chamaecyparis lawsoniana 'Imbricata Pendula' 
cyprysik Lawsona 'Imbricata Pendula' – odmiana o zwisającym 
pokroju i wydłużonych, „sznurkowych” gałęziach;

6b 60–80 c5

Chamaecyparis lawsoniana 'Minima Aurea' 
cyprysik Lawsona 'Minima Aurea' – zwarty, karłowy krzew 
o złotym zabarwieniu igieł;

6a 20–25 c3

Chamaecyparis lawsoniana 'Waterfall' 
cyprysik Lawsona 'Waterfall' – silnie rosnąca odmiana o luźnym 
pokroju i przelewających się gałęziach;

6b 140–160 c7,5

Chamaecyparis pisifrea 'Filifera Nana' 
cyprysik groszkowy 'Filifera Nana' – odmiana „sznurkowa” 
o kopiastym pokroju; igły zielone; wzrost wolny;

5b 20–25 c3

Chamaecyparis pisifrea 'Sungold' 
cyprysik groszkowy 'Sungold' – odmiana „sznurkowa”; igły żółte; 
wzrost karłowy, powolny;

5b 20–25 c3

GINKGO – MIŁORZĄB

Ginkgo biloba 
miłorząb dwuklapowy – drzewo do 20 m wys.;  
jesienią liście żółte;

5a 80–100 c5

Ginkgo biloba 'Bolesław Chrobry' 
miłorząb dwuklapowy 'Bolesław Chrobry' – polska odmiana 
wyselekcjonowana przez prof. Stanisławę Korszun;

5a 40–60 c5

Ginkgo biloba 'Chotek' 
miłorząb dwuklapowy 'Chotek' – karłowa odmiana 
o nieregularnym pokroju; 

5a 20–30 c5



– 173 –

dr
ze

w
a 

i k
rz

ew
y 

ig
la

st
e

Ginkgo biloba 'Fastigiata' 
miłorząb dwuklapowy 'Fastigiata' – pokrój kolumnowy; 5a 40–50 c5

Ginkgo biloba 'Mariken' 
miłorząb dwuklapowy 'Mariken' – bardzo karłowa forma; pokrój 
kulisty;

5a 20–30 c5

Ginkgo biloba 'Menhir' PBR  

miłorząb dwuklapowy 'Menhir' – pokrój wąskokolumnowy; 5a 80–100 c5

Ginkgo biloba 'Mieszko i' 
miłorząb dwuklapowy 'Mieszko i' – polska odmiana 
wyselekcjonowana przez prof. Stanisławę Korszun;

5a 40–60 c5

Ginkgo biloba 'Przemysław ii' 
miłorząb dwuklapowy 'Przemysław ii' – polska odmiana 
wyselekcjonowana przez prof. Stanisławę Korszun;

5a 40–60 c5

Ginkgo biloba 'Saratoga' 
miłorząb dwuklapowy 'Saratoga' – liście różnokształtne, 
wydłużone; pokrój piramidalny;

5a 40–60 c5

Ginkgo biloba 'Troll' 
miłorząb dwuklapowy 'Troll' – bardzo karłowa odmiana 
o nieregularnym pokroju;

5a 20–30 c5

JUNIPERUS – JAŁOWIEC

Juniperus chinensis 'Blue Alps' 
jałowiec chiński 'Blue Alps' – igły niebieskosrebrne; 
krzaczasta forma;

5a 30–40 
40–60

c3 
c7,5

Juniperus chinensis 'Stricta' 
jałowiec chiński 'Stricta' – pokrój szerokostożkowaty;  
igły szaroniebieskie;

5a 30–40 c3

Juniperus communis 'Arnold' 
jałowiec pospolity 'Arnold' – bardzo wąska, kolumnowa 
odmiana;

5a 25–30 c3

Juniperus communis 'Green Carpet' 
jałowiec pospolity 'Green Carpet' – bardzo niska, płożąca się 
odmiana;

4 25–30 
40–50

c3 
c5

Juniperus communis 'Repanda' 
jałowiec pospolity 'Repanda' – forma płożąca; 4 25–30 c3

Juniperus communis 'Suecica' 
jałowiec pospolity 'Suecica' – zwarty, gęsty, kolumnowy pokrój; 4 30–40 c3

Juniperus davurica 'Leningrad' 
jałowiec dawurski 'Leningrad' – płożący się krzew 
o jasnozielonych igłach; osiąga 0,4 m wys. i 2 m szerokości;

5a 30 – 40 c3

Juniperus horizontalis 'Andorra Compact' 
jałowiec płożący 'Andorra Compact' – zwarta, płożąca się 
odmiana; łuski zielone;

4 30–40 c3
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Juniperus horizontalis 'Andorra Variegata' 
jałowiec płożący 'Andorra Variegata' – zwarta, płożąca się 
odmiana; gałęzie biało pstre;

5a 30–40 c3

Juniperus horizontalis 'Blue Chip' 
jałowiec płożący 'Blue Chip' – niska, płożąca się odmiana; 
igły srebrzystoniebieskie;

5a 25–30 c3

Juniperus horizontalis 'Glacier'  
jałowiec płożący 'Glacier' – niska, ścieląca się odmiana; 
igły srebrzystoniebieskie;

4 25–30 c3

Juniperus horizontalis 'Glauca' 
jałowiec płożący 'Glauca' – bardzo niska, ścieląca się odmiana; 
igły niebieskie;

4 20–30 c3

Juniperus horizontalis 'Golden Carpet' 
jałowiec płożący 'Golden Carpet' – ścieląca się odmiana; igły żółte; 5a 25–30 c3

Juniperus horizontalis 'Limeglow' 
jałowiec płożący 'Limeglow' – zwarta, płożąca się odmiana; 
igły złotożółte;

5a 25–30 c3

Juniperus horizontalis 'Wiltonii' 
jałowiec płożący 'Wiltonii' – niska, ścieląca się odmiana; 
igły niebieskie;

4 20–30 c3

Juniperus ×pfitzeriana 'Gold Star' 
jałowiec Pfitzera 'Gold Star' – niska, ścieląca się odmiana; 
igły złocistożółte;

5a 30–40 c3

Juniperus ×pfitzeriana 'Mint Julep' 
jałowiec Pfitzera 'Mint Julep' – igły soczysto zielone; bardzo 
wysoka, ścieląca się forma;

5a 30–40 c3

Juniperus ×pfitzeriana 'Old Gold' 
jałowiec Pfitzera 'Old Gold' – podobny do 'Pfitzeriana Aurea',  
ale bardziej zwarty;

5a 30–40 c3

Juniperus ×pfitzeriana 'Pfitzeriana Aurea' 
jałowiec Pfitzera 'Pfitzeriana Aurea' – pokrój rozłożysty;  
młode pędy złotożółte;

5a 30–40 c3

Juniperus ×pfitzeriana 'Pfitzeriana Compacta' 
jałowiec Pfitzera 'Pfitzeriana Compacta' – zwarta, płożąca forma; 
igły szare;

5a 30–40 c3

Juniperus procumbens 'Kishiogima' 
jałowiec rozesłany 'Kishiogima' – wolno rosnący, ścielący się 
krzew; młode przyrosty złotożółte;

6a 30–40 c3

Juniperus sabina 'Rockery Gem' 
jałowiec sabiński 'Rockery Gem' – płożący krzew dorastający do 2 
średnicy i 0,6 m wys.; igły stalowoniebieskie;

5a 30–40 c3

Juniperus sabina 'Tamariscifolia' 
jałowiec sabiński 'Tamariscifolia' – wolno rosnąca odmiana; 
zabarwienie srebrnozielone;

5a 30–40 c3
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Juniperus scopulorum 'Blue Arrow' 
jałowiec skalny 'Blue Arrow' – podobny do 'Skyrocket',  
ale węższy pokrój;

5a 40–60 
140–160

c3 
c30

 

Juniperus squamata 'Blue Carpet' 
jałowiec łuskowaty 'Blue Carpet' – odmiana ścieląca się;  
igły intensywnie niebieskie;

5a 30–40 c3

Juniperus squamata 'Blue Star' 
jałowiec łuskowaty 'Blue Star' – karłowa, regularna odmiana; 
dorasta do 0,5 m wys.; igły niebieskie;

5a 15–20 c3

Juniperus squamata 'Blue Swede' 
jałowiec łuskowaty 'Blue Swede' – płożąca się odmiana 
dorastająca do 0,5 m wys.;

5a 30–40 
40–60

c3 
c7,5

Juniperus squamata 'Holger' 
jałowiec łuskowaty 'Holger' – pokrój rozłożysty; młode  
przyrosty żółte;

5a 30–40 c3

Juniperus squamata 'Little Joanna' PBR 

jałowiec łuskowaty 'Little Joanna' – wolno rosnąca, płożąca się 
odmiana; igły srebrzystoszare;

5a 30–40 c3

Juniperus squamata 'Meyeri' 
jałowiec łuskowaty 'Meyeri' – pokrój kielichowaty; 
igły niebieskie;

5a 40–50 c3

Juniperus virginiana 'Hetz' 
jałowiec wirginijski 'Hetz' – igły sinoniebieskie; forma krzaczasta; 4 30 – 40 c3

Juniperus virginiana 'Pendula' 
jałowiec wirginijski 'Pendula' – krzew do 4–5 m; pokrój płaczący; 4 40–50 c3

LARIX – MODRZEW

Larix decidua 
modrzew europejski – wysokie drzewo do 40 m wys.; 
igły sezonowe;

4

80–100 
160–180 
180–200 
220–240

c5 
c5 
c12 
c43

 
 
 

Larix decidua 'Cižovice' 
modrzew europejski 'Cižovice' – czarcia miotła; pokrój regularny, 
kulisty;

4 100–120 c5 pa

Larix decidua 'Compacta' 
modrzew europejski 'Compacta' – zwarta, kulista forma; 4 80–100 c5 pa

Larix decidua 'Fastigiata' 
modrzew europejski 'Fastigiata' – pokrój stożkowy; 4 60–80 c5

Larix decidua 'Horstmann Recurved' 
modrzew europejski 'Horstmann Recurved' – pędy spiralnie 
poskręcane; igły zielone;

4 40–60 
100–120

c5 
c5

 
pa

Larix decidua 'Království WB'  
modrzew europejski 'Království WB' – zwarta, karłowa odmiana; 4 80–100 c5 pa

Larix decidua 'Pesek'  
modrzew europejski 'Pesek' – zwarta, kulista odmiana; 4 100–120 c5 pa
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Larix decidua 'Puli' 
modrzew europejski 'Puli' – forma płacząca; 4 120–140 

140–160
c10 
c10

pa 
pa

Larix decidua 'Repens' 
modrzew europejski 'Repens' – forma płacząca; 4 100–120 

160–180
c5 

c10
pa 
pa

Larix gmelinii 'Tharandt' 
modrzew daurski 'Tharandt' – gęsta, karłowa forma; 3 80–100 c10 pa

Larix gmelinii 'WB' 
modrzew daurski 'WB' – regularna, karłowa forma; 3 100–120 c5 pa

Larix kaempferi 'Diana' 
modrzew japoński 'Diana' – gałęzie spiralnie poskręcane; 
igły niebieskawe;

5a 40–60 c5

Larix kaempferi 'Jacobsen's Pyramid' 
modrzew japoński 'Jacobsen's Pyramid' – regularna, 
kolumnowa odmiana;

5a 160–180 c20

Larix kaempferi 'Little Boggle' 
modrzew japoński 'Little Boggle' – niekształtna, karłowa forma, 
igły zielone;

5a 80–100 c5 pa

Larix kaempferi 'Mazanek' 
modrzew japoński 'Mazanek' – pokrój bardzo nieregularny; 
nie wytwarza przewodnika;

5a 40–60 c5

Larix kaempferi 'Stiff Weeper' 
modrzew japoński 'Stiff Weeper' – regularna, zwisająca korona; 
igły niebieskie;

5a 120–140 
140–160

c10 
c10

pa 
pa

Larix kaempferi 'Susterzeel' 
modrzew japoński 'Susterzeel' – pokrój kulisty; igły niebieskie; 5a 40–60 c5

Larix laricina 'Arethusa Bog' 
modrzew amerykański 'Arethusa Bog' – pokrój kulisty; 1 100–120 c5 pa

Larix laricina 'Pyramidalis Argentea' 
modrzew amerykański 'Pyramidalis Argentea' – korona 
stożkowata; igły szaroniebieskawe;

1 60–80 c5

Larix laricina 'Steuben' 
modrzew amerykański 'Steuben' – nieregularny, karłowy wzrost; 
igły niebieskie;

1 60–80 c5 pa

Larix ×marschlinsii 'Grot' 
modrzew eurojapoński 'Grot' – wzrost silny; pokrój 
szerokostożkowaty;

4 40–60 
140–160

c5 
c20

METASEQUOIA – METASEKWOJA

Metasequoia glyptostroboides 
metasekwoja chińska – bardzo oryginalne drzewo, zrzucające 
na zimę długie, delikatne igły; 
(obwód pnia w pojemniku c130: 20–22 cm)

6a
100–120 
180–200 
440–460

c5 
c15 

c130

 
 

Metasequoia glyptostroboides 'Goldrush' 
metasekwoja chińska 'Goldrush' – igły złotożółte; 6a 100–120 

160–180
c5 

c7,5
pa 
pa
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Metasequoia glyptostroboides 'Jack Frost' 
metasekwoja chińska 'Jack Frost' – igły biało pstre; 6a 200–220 c10 pa

MICROBIOTA – MIKROBIOTA

Microbiota decussata 
mikrobiota syberyjska – niski, rozpostarty krzew; łuski zielone; 3 30–40 c3

Microbiota decussata 'Fuzz Ball'  
mikrobiota syberyjska 'Fuzz Ball' – wolno rosnąca odmiana 
o regularnym, płożącym pokroju;

3 30–40 c3

PICEA – ŚWIERK

Picea abies 'Acrocona' 
świerk pospolity 'Acrocona' – duża część pędów zakończona 
szyszkami;

4 40–60 c7,5

Picea abies 'Aurea' 
świerk pospolity 'Aurea' – igły złotożółte; 4 40–60 c7,5

Picea abies 'Aurea Magnifica' 
świerk pospolity 'Aurea Magnifica' – igły żółte; majestatyczny, 
przewisający pokrój;

4 20–30 c3

Picea abies 'Brabant' 
świerk pospolity 'Brabant' – odmiana karłowa; pokrój 
płaskokulisty;

4 40–50 c20

Picea abies 'Cincinnata' 
świerk pospolity 'Cincinnata' – wysokie drzewo 
o majestatycznym, przewisającym pokroju;

4 20–30 c3

Picea abies 'Cranstonii' 
świerk pospolity 'Cranstonii' – forma „wężowa”; drzewo 
o oryginalnym wyglądzie;

4

120–140 
140–160 
200–220 
260–280

c5 
c7,5 
c15 
c30

Picea abies 'Cruenta'  
świerk pospolity 'Cruenta' – młode przyrosty ciemnoczerwone; 4 20–25 c3

Picea abies 'Finedonensis' 
świerk pospolity 'Finedonensis' – młode przyrosty 
kremowożółte;

4 20–30 c3

Picea abies 'Formanek' 
świerk pospolity 'Formanek' – ścieląca się, karłowa forma; 4 20–30 c3

Picea abies 'Hystrix' 
świerk pospolity 'Hystrix' – pokrój regularny, stożkowaty;  
wzrost powolny;

4 20–25 c3

Picea abies 'Krasickiana' 
świerk pospolity 'Krasickiana' – stara polska odmiana świerka; 
pokrój przewisający;

4 20–25 c3

Picea abies 'Little Gem' 
świerk pospolity 'Little Gem' – bardzo regularna, karłowa forma; 
pokrój płaskokulisty;

4 15–20 c3
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Picea abies 'Maxwellii' 
świerk pospolity 'Maxwellii' – nieregularny, stożkowaty pokrój; 4 20–25 c3

Picea abies 'Microsperma' 
świerk pospolity 'Microsperma' – zwarta, kulista odmiana; 4 20–25 c3

Picea abies 'Nidiformis' 
świerk pospolity 'Nidiformis' – forma gniazdowata; 4 20–25 

30–40
c3 

c7,5

Picea abies 'Norrkoping' 
świerk pospolity 'Norrkoping' – krótkie, złotożółte igły; 4 60–80 c7,5

Picea abies 'Ohlendorfii' 
świerk pospolity 'Ohlendorfii' – zwarta, karłowa forma; 4 20–25 c3

Picea abies 'Procumbens' 
świerk pospolity 'Procumbens' – niska, płożąca odmiana; 4 20–25 c3

Picea abies 'Roseospicata'  
świerk pospolity 'Roseospicata' – młode przysrosty różowe, 
później zielenieją;

4 25–30 c3

Picea abies 'Rothenhaus' 
świerk pospolity 'Rothenhaus' – forma płacząca; wytwarza 
przewodnik;

4 25–30 c3

Picea abies 'Rydal' 
świerk pospolity 'Rydal' – młode przysrosty czerwone, 
później zielenieją;

4 25–30 c3

Picea abies 'Tompa' 
świerk pospolity 'Tompa' – gęsta, szerokostożkowa odmiana; 4 15–20 c3

Picea abies 'Virgata' 
świerk pospolity 'Virgata' – forma „wężowa”; długie, przewisające 
pędy prawie pozbawione bocznych odgałęzień;

4

120–140 
140–160 
200–220 
260–280

c5 
c7,5 
c15 
c30

Picea abies 'Zagwiżdże' 
świerk pospolity 'Zagwiżdże' – karłowa, ścieląca się odmiana;  
igły ciemnozielone;

4 20–25 
40–50

c3 
c20

Picea bicolor 
świerk dwubarwny – igły od góry ciemnozielone, od spodu 
z 2 srebrzystymi paskami;

5a 20–25 c3

Picea chihuahuana 
świerk chihuahuański – bardzo rzadki gatunek pochodzący 
z północno-zachodniego Meksyku; igłby grube, bardzo sztywne, 
szarozielone;

7b 25–30 c3

Picea engelmannii 'Glauca' 
świerk Engelmanna 'Glauca' – malowniczy, przewisający pokrój; 
igły długie, srebrnoszare;

4 25–30 c3

Picea engelmannii 'Lace'  
świerk Engelmanna 'Lace' – pokrój przewisający; 
 igły srebrzystoniebieskie;

4 25–30 c3
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Picea glauca 'Alberta Globe' 
świerk biały 'Alberta Globe' – karłowa, kulista forma; 5a 15 – 20 c3

Picea glauca 'Conica' 
świerk biały 'Conica' – bardzo regularna, niezwykle gęsta, 
stożkowa forma;

5a
25–30 
60–70  
80–100

c3 
c7,5 
c30

Picea glauca 'Daisy's White' 
świerk biały 'Daisy's White' – jak 'Conica', ale młode przyrosty 
białokremowe;

5a 25–30 
60–70

c3 
c7,5

Picea glauca 'Pendula' 
świerk biały 'Pendula' – forma zwisająca; igły 
srebrzystoniebieskie;

4 100–120 c30

Picea glauca 'Sander's Blue' 
świerk biały 'Sander's Blue' – jak 'Conica', ale igły 
srebrzystoniebieskie;

5a 25–30 c3

Picea jezoensis 'Nana' 
świerk ajański 'Nana' – zwarta, karłowa odmiana; 5b 20–25 c3

Picea likiangensis 
świerk likiangeński – igły krótkie, ciemnozielone, od spodu 
srebrzyste;

5b 160–180 c30

Picea mariana 'Aurea' 
świerk czarny 'Aurea' – wierzch igieł żółty; 4 20–30 c3

Picea obovata 'Kryłow'  
świerk syberyjski 'Kryłow' – igły krótkie, srebrzystoniebieskie; 1 20–30 c3

Picea obovata 'Seminskaja' 
świerk syberyjski 'Seminskaja' – igły krótkie, niebieskoszare; 1 20–30 c3

Picea omorika 
świerk serbski – drzewo do 25 m wys.; pokrój wąski; 
igły od spodu srebrzyste;

5a

40–50 
80–100 
120–140 
100–120 
120–140 
140–160 
160–180 
180–200 
200–220 
240–260 
340–360

c3 
c7,5 
c20 
c30 
c43 
c43 
c60 
c80 
c80 
c100 
c200

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Picea omorika 'Aurea' 
świerk serbski 'Aurea' – forma o żółtych igłach; wzrost silny; 5a

20–30 
40–60 

120–140

c3 
c7,5 
c30

Picea omorika 'Bruns' 
świerk serbski 'Bruns' – forma płacząca o wąskim pokroju; 5a 120–140 c30

Picea omorika 'Frohnleiten' 
świerk serbski 'Frohnleiten' – karłowa, zwarta forma; 5a 15–20 c3
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Picea omorika 'Pendula' 
świerk serbski 'Pendula' – forma zwisająca; 5a 120–140 c30

Picea omorika 'Treblitzsch' 
świerk serbski 'Treblitzsch' – niska, karłowa odmiana; 5a 20–30 c3

Picea orientalis 'Barnes' 
świerk kaukaski 'Barnes' – karłowa, zwarta odmiana; 
igły błyszczące;

6a 20–30 
30–40

c3 
c7,5

Picea orientalis 'Early Gold' 
świerk kaukaski 'Early Gold' – młode przyrosty żółte; 6a 20–30 c3

Picea pungens 
świerk kłujący (świerk srebrny) – drzewo do 25 m wys.;  
igły srebrzystoszare;

4

30–40 
40–60 
80–100 
100–120 
100–120 
120–140 
140–160 
160–180 
180–200 
340–360

c3 
c5 

c7,5 
c10 
c30 
c43 
c50 
c80 
c80 

c200

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Picea pungens 'Białobok' 
świerk kłujący 'Białobok' – młode przyrosty prawie białe; 4 15–20 

50–60
c3 

c30
 

Picea pungens 'Blue Pearl'  
świerk kłujący 'Blue Pearl' – bardzo karłowa, kulista odmiana; 
igły srebrzystoniebieskie;

4 60 c5 pa

Picea pungens 'Blue Totem' 
świerk kłujący 'Blue Totem' – pokrój wąskokolumnowy; 
igły srebrzystoniebieskie;

4 20–30 c3

Picea pungens 'Compacta Pyramidalis' ('Tokarz') 
świerk kłujący 'Compacta Pyramidalis' – zwarta, regularna 
odmiana;

4 20–30 c3

Picea pungens 'Edith' 
świerk kłujący 'Edith' – odmiana o luźnym pokroju;  
igły długie, srebrnoniebieskie;

4 20–30 
40–60

c3 
c7,5

Picea pungens 'Glauca Globosa' 
świerk kłujący 'Glauca Globosa' – wolno rosnąca forma; 
igły srebrnoniebieskie; wytwarza przewodnik;

4

60–80 
80–120 
60–80 
80–100

c5 
c5 

c30 
c30

pa 
pa 

 
 pa

Picea pungens 'Glauca Pendula' 
świerk kłujący 'Glauca Pendula' – pokrój zwisły; 
igły srebrnoniebieskie;

4 20–30 c3

Picea pungens 'Hoopsii' 
świerk kłujący 'Hoopsii' – bardzo ładny, niebieski kolor igieł; 
regularny pokrój;

4
20–30 

80–100 
100–120

c3 
c30 
c30
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Picea pungens 'Iseli Fastigiate' 
świerk kłujący 'Iseli Fastigiate' – igły niebieskie, pokrój 
szerokokolumnowy;

4 20–30 c3

Picea pungens 'Maigold' 
świerk kłujący 'Maigold' – młode przyrosty żółte; 4 20–30 

50–60
c3 

c30
 

Picea pungens 'Mecky' 
świerk kłujący 'Mecky' – zwarta, kulista forma;  
wzrost bardzo wolny;

4 15–20 
40–60

c3 
c30

Picea pungens 'Montgomery' 
świerk kłujący 'Montgomery' – zwarta, regularna odmiana; 
wytwarza przewodnik;

4 15–20 c3

Picea pungens 'Oldenburg' 
świerk kłujący 'Oldenburg' – szeroki, regularny pokrój; 
długie, niebieskie igły;

4
20–30 
40–60 
80–100

c3 
c7,5 
c30

Picea pungens 'Omega' 
świerk kłujący 'Omega' – igły srebrzystoniebieskie; 4 20–30 c3

Picea pungens 'Saint Mary's Broom' 
świerk kłujący 'Saint Mary's Broom' – zwarta, płaskokulista 
odmiana; igły srebrzystoniebieskie;

4 60 c5

Picea pungens 'Schovenhorst' 
świerk kłujący 'Schovenhorst' – igły srebrzystoniebieskie; 4 20–30 

40–60
c3 

c7,5

Picea pungens 'Spek' 
świerk kłujący 'Spek' – regularny szerokostożkowaty pokrój; 
igły srebrzystoszare;

4 20–30 c3

Picea pungens 'Stanley's Pygmy' 
świerk kłujący 'Stanley's Pygmy' – miniaturowa, kulista odmiana; 4 60 c5 pa

Picea pungens 'The Blues' 
świerk kłujący 'The Blues' – wąska, kolumnowa odmiana 
o zwisających pędach; igły srebrzystoniebieskie;

4 20 – 30 c3

Picea pungens 'Thuem' 
świerk kłujący 'Thuem' – zwarta, regularna odmiana; 
wytwarza przewodnik;

4 20–30 c3

Picea pungens 'Vuyk' 
świerk kłujący 'Vuyk' – igły srebrzystoniebieskie; pokrój luźny; 4 20–30 c3

Picea pungens 'Wendy' 
świerk kłujący 'Wendy' – niska, ścieląca się odmiana; igły drobne, 
niebieskie;

4 20–30 c3

Picea retroflexa 
świerk pogięty – regularny stożkowy pokrój; igły niebieskoszare; 4 20–30 c3

PINUS – SOSNA

Pinus aristata 
sosna oścista – oryginalne, bardzo wolno rosnące drzewo  
o luźnej koronie; igły z charakterystycznymi drobinami 
zaschniętej żywicy;

5b 100–120 c43
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Pinus banksiana 'Uncle Foggy' 
sosna Banksa 'Uncle Foggy' – forma zwisająca; pokrój 
nieregularny;

4 20 – 30 c3

Pinus cembra 
sosna limba – regularna, zwarta korona; 4

30–40 
40–60 
60–80

c3 
c7,5 
c30

 
 

Pinus cembra 'Compacta Glauca' 
sosna limba 'Compacta Glauca' – pokrój zwarty; 
igły srebrzystoszare;

4 30–35 c5

Pinus cembra 'Stricta' 
sosna limba 'Stricta' – pokrój wąskokolumnowy; 4 25–35 c5

Pinus densiflora 'Burke's Red Variegated'  
sosna gęstokwiatowa 'Burke's Red Variegated' – igły gęsto  
żółto paskowane;

6b 30–40 c3

Pinus densiflora 'Vibrant'  
sosna gęstokwiatowa 'Vibrant' – gęsta, regularna forma; 
igły jasnozielone;

6b 30–40 c3

Pinus heldreichii 
sosna bośniacka – drzewo do 10 m wys.; igły ciemnozielone, 
błyszczące;

6a 20–25 c3

Pinus heldreichii 'Aureospicata' 
sosna bośniacka 'Aureospicata' – końcówki igieł zółte; 6a 40–50 c5

Pinus heldreichii 'Compact Gem' 
sosna bośniacka 'Compact Gem' – zwarta, karłowa odmiana, 
dorastająca do 1,5 m wys.;

6a 50–60 c30

Pinus heldreichii 'Dolce Dorme' 
sosna bośniacka 'Dolce Dorme' – zwarta, wolno rosnąca, 
stożkowata odmiana;

6a 20–30 c3

Pinus heldreichii 'Satellit' 
sosna bośniacka 'Satellit' – pokrój kolumnowy; igły błyszczące; 6a 20–30 

80–100
c3 

c30
 

Pinus monophylla 
sosna jednoigielna – jedyny na świecie gatunek sosny o igłach 
pojedynczo osadzonych na krótkopędach;

7a 30–35 c5

Pinus mugo 
sosna górska, kosodrzewina – krzew z pokładającymi się 
gałęziami;

4

20–30 
30–40 
40–50 
60–80 
80–100

c3 
c5 

c7,5 
c30 
c43

 
 
 
 

Pinus mugo 'Albospicata Domschke' 
sosna górska 'Albospicata Domshke' – białe końcówki igieł; 4 20–30 c3

Pinus mugo 'Allgäu' 
sosna górska 'Allgäu' – zwarta, karłowa forma; 4 50–60 c5 pa

Pinus mugo 'Benjamin' 
sosna górska 'Benjamin' – karłowa, kulista odmiana o długich 
igłach; dorasta do 0,6 m wys. i 0,8 m szerokości;

4 30–35 c5
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Pinus mugo 'Carsten' 
sosna górska 'Carsten' – zwarta kulista odmiana; 
 igły zimą złotożółte;

4
20–30 
30–40 
40–60

c3 
c5 
c12

Pinus mugo 'Chameleon' 
sosna górska 'Chameleon' – igły z żółtymi końcówkami; 4 20–30 c3

Pinus mugo 'Dezember Gold' 
sosna górska 'Dezember Gold' – w zimie igły złotożółte; 4 20–30 c3

Pinus mugo 'Fritsche' 
sosna górska 'Fritsche' – zwarta, kulista odmiana; 4 20–30 c3

Pinus mugo 'Golden Glow' 
sosna górska 'Golden Glow' – igły długie, żółte; odmiana 
szczególnie atrakcyjna zimą;

4 20–30 c3

Pinus mugo 'Hnízdo' 
sosna górska 'Hnízdo' – czeska, miniaturowa, zwarta odmiana; 4 30–40 c5

Pinus mugo 'Hostýn Gold' 
sosna górska 'Hostýn Gold' – zwarta, karłowa odmiana o żółtym 
zimowym zabarwieniu igieł;

4 20–30 c3

Pinus mugo 'Jalubí I' 
sosna górska 'Jalubí I' – zwarty, krzaczasty pokrój; igły dosyć 
długie, zimą złotożółte;

4 20–30 c3

Pinus mugo 'Litomyšl' 
sosna górska 'Litomyšl' – zwarta, karłowa forma; 4 20–30 c3

Pinus mugo 'Mops Midget' 
sosna górska 'Mops Midget' – karłowa odmiana,  
regularny pokrój;

4 60–80 c5 pa

Pinus mugo 'Ophir' 
sosna górska 'Ophir' – pokrój poduszkowaty; 
 w zimie igły złocistożółte;

4

20–30 
30–40 
30–40  
60–80  
40–50  
80–100

c3 
c5 
c5 
c5 

c30 
c30

 
pa 
pa 

 
 pa

Pinus mugo 'Pal Maleter' 
sosna górska 'Pal Maleter' – końcówki igieł białe; 4 20–30 c3

Pinus mugo 'Peve Roam' 
sosna górska 'Peve Roam' – igły zimą złotożółte; niski, 
nieregularny wzrost;

4 15–20 c3

Pinus mugo 'Picobello' 
sosna górska 'Picobello' – pokrój regularny; wzrost powolny;  
igły ciemnozielone, błyszczące;

4 15–20 c3

Pinus mugo var. pumilio 
sosna górska odm. niska – bardzo gęsty, niski krzew; 4

20–30 
30–40 
40–50  
60–80

c3 
c5 

c7,5 
c30
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Pinus mugo 'Schweizer Tourist' 
sosna górska 'Schweizer Tourist' – zwarty, krzaczasty pokrój;  
igły dosyć długie, zimą złotożółte;

4 20–30 c3

Pinus mugo 'Sunshine'  
sosna górska 'Sunshine' – igły poprzecznie żółto paskowane; 
wzrost silny;

4 20–30 c3

Pinus mugo 'Tirol' 
sosna górska 'Tirol' – zwarta, karłowa forma; 4 20–30 c3

Pinus mugo 'Wintergold' 
sosna górska 'Wintergold' – igły długie, w zimie złotożółte; 4 30–40 

80–100
c30 
c30

 
 pa

Pinus mugo 'Wintersonne' 
sosna górska 'Wintersonne' – zwarta, kulista odmiana; 
igły zimą złotożółte;

4 20–30 c3

Pinus mugo 'Zundert' 
sosna górska 'Zundert' – karłowy pokrój; igły długie,  
w zimie żółte;

4 20–30 c3

Pinus nigra 
sosna czarna – drzewo do 40 m wys.; bardzo gęsta korona; 
igły długie, ciemnozielone;

5b

30–40 
40–60  
60–80  

100–120  
120–140 
140–160 
160–180 
180–200 
200–220 
240–260 
260–280

c3 
c5 

c7,5 
c50 
c60 
c70 
c80 
c110 
c130 
c130 
c200

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pinus nigra 'Aurea' 
sosna czarna 'Aurea' – zimą igły złotożółte, latem ciemnieją, 
pozostając jasnozielone;

5b 20–30 c3

Pinus nigra 'Bright Eyes' 
sosna czarna 'Bright Eyes' – karłowa, regularna odmiana; 5b 20–30 c3

Pinus nigra 'Frank'  
sosna czarna 'Frank' – wolno rosnąca, kolumnowa forma; 
igły krótkie;

5b 25–35 c5

Pinus nigra 'Globosa' 
sosna czarna 'Globosa' – regularna, kulista odmiana;  
igły bardzo długie;

5b 20–30 
40–60

c3 
c30

Pinus nigra 'Komet' 
sosna czarna 'Komet' – miniaturowa odmiana o kolumnowym 
pokroju;

5b 30–40 c3

Pinus nigra 'Lesisko' 
sosna czarna 'Lesisko' – zwarta, karłowa forma; wzrost 
bardzo regularny;

5b 20–30 c3
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Pinus nigra 'Nana' 
sosna czarna 'Nana' – niska, zwarta forma; 5b 20–30 c3

Pinus nigra 'Oregon Green' 
sosna czarna 'Oregon Green' – pokrój szerokostożkowaty; długie, 
regularnie rozgałęzione pędy nadają odmianie wygląd araukarii 
chilijskiej;

5b 20–30 c3

Pinus nigra 'Pyramidalis' 
sosna czarna 'Pyramidalis' – forma kolumnowa; 5b 140–160 c43

Pinus nigra 'Scholz' 
sosna czarna 'Scholz' – pokrój wąskokolumnowy; 5b 80–100 c30

Pinus nigra 'Syców' 
sosna czarna 'Syców' – gęsta, karłowa odmiana; 5b 40–60 c7,5

Pinus peuce 
sosna rumelijska – rzadko spotykana pięcioigielna sosna, odporna 
na rdzę wejmutkowo-porzeczkową;

5a 30–40 
40–60

c3 
c5

Pinus ponderosa  
sosna żółta – wysokie drzewo; igły do 25 cm długości; 6a

30–40 
140–160 
280–300 
300–350

c3 
c80 

c200 
c200

Pinus sylvestris 
sosna pospolita – wysokie drzewo; typowa polska, leśna sosna; 2 40–60 

60–80
c3 

c7,5

Pinus sylvestris – forma bonsai 
sosna pospolita w formie bonsai 2 200–220 c130

Pinus sylvestris 'Argentea' 
sosna pospolita 'Argentea' – igły długie, srebrzystoniebieskie; 2 40–60 

200–220
c3 

c70
 

Pinus sylvestris 'Aurea Nisbet' 
sosna pospolita 'Aurea Nisbet' – igły jasnożółte; 4 20–30 

80–100
c3 

c30
 

Pinus sylvestris 'Beuvronensis' 
sosna pospolita 'Beuvronensis' – zwarta, gęsta forma; 
igły srebrnoszare;

2 20–30 c3

Pinus sylvestris 'Fastigiata' 
sosna pospolita 'Fastigiata' – igły niebieskie, pokrój kolumnowy; 2 80–100 c30

Pinus sylvestris 'Gold Coin' 
sosna pospolita 'Gold Coin' – igły żółte; 2 20–30 c3

Pinus sylvestris 'Kelpie'  
sosna pospolita 'Kelpie' – zwarta, karłowa odmiana; 2 20–30 c3

Pinus sylvestris 'Sandrigham' 
sosna pospolita 'Sandrigham' – zwarta, karłowa odmiana; 2 20–30 c3

Pinus sylvestris 'Tabuliformis' 
sosna pospolita 'Tabuliformis' – pokrój płaskokulisty; 2 20–30 c3

Pinus sylvestris 'Watereri' 
sosna pospolita 'Watereri' – zwarta forma o sinoniebieskich 
igłach;

2 100–120 c30
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Pinus sylvestris 'Wintergold' 
sosna pospolita 'Wintergold' – igły żółte; cecha szczególnie 
widoczna zimą;

2 20–30 c3

Pinus thunbergii 'Banshosho' 
sosna Thunberga 'Banshosho' – karłowa odmiana 
o nieregularnym pokroju;

6b 20–30 
40–60

c3 
c7,5

Pinus uncinata 'Ježek' 
sosna hakowata 'Ježek' – miniaturowa, bardzo gęsta odmiana; 
igły bardzo krótkie; 

4 10 – 15 c3

Pinus uncinata 'Pyramidata' 
sosna hakowata 'Pyramidata' – pokrój stożkowaty; 4 100–120 c30

Pinus walichiana 
sosna himalajska – gatunek o bardzo długich, niebieskich, 
przewisających igłach;

6b 30–40 c3

PSEUDOTSUGA – DAGLEZJA

Pseudotsuga menziesii 'Glauca Pendula'  
daglezja zielona 'Glauca Pendula' – pokrój płaczący;  
igły szaroniebieskie;

5b 25–35 c5

Pseudotsuga menziesii 'Hofman' 
daglezja zielona 'Hofman' – karłowa, nieregularna forma; 5b 20–30 c3

Pseudotsuga menziesii 'Holmstrup' 
daglezja zielona 'Holmstrup' – stożkowa forma;  
igły jasnozielone;

5b 20–30 c3

Pseudotsuga menziesii 'Kanina' 
daglezja zielona 'Kanina' – zwarta, karłowa, nieregularna forma; 5b 20–30 c3

Pseudotsuga menziesii 'Pannenhoef ' 
daglezja zielona 'Pannenhoef ' – wolno rosnąca odmiana 
o nieregularnym pokroju;

5b 20–30 c3

Pseudotsuga menziesii 'Serpentine' 
daglezja zielona 'Serpentine' – pędy spiralnie poskręcane; 5b 30–40 c5

SCIADOPITYS – SOŚNICA

Sciadopitys verticillata 'Grüne Kugel' 
sośnica japońska 'Grüne Kugel' – bardzo gęsty krzew 
o szerokostożkowatym pokroju; igły ciemnozielone;

7a 25–35 c5

Sciadopitys verticillata 'Sternschnuppe' 
sośnica japońska 'Sternschnuppe' – bardzo gęsty krzew 
o stożkowatym pokroju;

7a 25–35 c5

SEQUOIADENDRON – MAMUTOWIEC

Sequoiadendron giganteum 'Glaucum' 
mamutowiec olbrzymi 'Glaucum' – igły szaroniebieskawe; 7a 120–140 c20
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TAXODIUM – CYPRYŚNIK

Taxodium distichum 
cypryśnik błotny – drzewo do 25 m wys.; igły sezonowe; może 
rosnąć w wodzie stojącej;

6a 100–120 c5

Taxodium distichum 'Pevé Minaret' 
cypryśnik błotny 'Pevé Minaret' – bardzo zwarta, kolumnowa 
odmiana;

6a 60–80 c10

Taxodium distichum 'Pevé Yellow' 
cypryśnik błotny 'Pevé Yellow' – igły żółte; wzrost powolny; 6a 60–80 c5

TAXUS – CIS

Taxus baccata 
cis pospolity – wysoki krzew lub małe drzewo; bardzo dobry 
na formy strzyżone;

6b

30–40 
40–60 
80–100 
100–120 
120–140 
100–120 
120–140 
140–160

c3 
c7,5 
c43 
c43 
c43 
c43 
c43 
c43

Taxus baccata 'Cristata'  
cis pospolity 'Cristata' – odmiana o nieregularnym, karłowym 
pokroju; igły i pędy poskręcane;

6a 20–30 c5

Taxus baccata 'David' 
cis pospolity 'David' – pokrój kolumnowy, igły złotożółte; 6a 80–100 c30

Taxus baccata 'Fastigiata Aurea' 
cis pospolity 'Fastigiata Aurea' – wąska, kolumnowa odmiana; 
igły żółte;

6a 30–40 c3

Taxus baccata 'Fastigiata Robusta' 
cis pospolity 'Fastigiata Robusta' – gęsta, kolumnowa odmiana; 
igły ciemnozielone;

6a 40–60 c7,5

Taxus baccata 'Gracilis Pendula' 
cis pospolity 'Gracilis Pendula' – forma płacząca o bardzo 
regularnym pokroju;

6a 40–60 c5

Taxus baccata 'Repandens' 
cis pospolity 'Repandens' – rozłożysta, niska forma; 6a 25–30 c3

Taxus baccata 'Summergold' 
cis pospolity 'Summergold' – niska, ścieląca się odmiana; 
igły ciemnożółte;

6a 30–40 c3

Taxus ×media 'Hicksii' 
cis pośredni 'Hicksii' – pokrój wyprostowany; wcześnie zawiązuje 
nasiona;

5a 40–50 
80–100

c3 
c30

 

Taxus ×media 'Hillii' 
cis pośredni 'Hillii' – zwarta odmiana o wyprostowanym pokroju; 5a

40–50 
60–80 

100–120

c3 
c7,5 
c30
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THUJA – ŻYWOTNIK, TUJA

Thuja koraiensis 
żywotnik koreański – pokrój krzewu luźny; łuski srebrzyste 
od spodu;

5b 40–60 c3

Thuja occidentalis 'Brabant' 
żywotnik zachodni 'Brabant' – piramidalna, szybko rosnąca 
odmiana; dobra na żywopłoty;

5a

60–80 
80–100 
100–120 
140–160 
200–220

c3 
c5 

c7,5 
c30 
c60

Thuja occidentalis 'Danica' 
żywotnik zachodni 'Danica' – bardzo regularna, kulista odmiana; 
dorasta do 0,5 m wys.;

5a
15–20 
30–35 
30–40

c3 
c7,5 
c20

 
 
 

Thuja occidentalis Dark Embers 'Lesdasma' PBR   
żywotnik zachodni Dark Embers – sport odmiany  
'Smaragd' o wyjątkowo ciemnych igłach i pomarańczowej 
korze na młodych przyrostach;

5a 60–70 c5

Thuja occidentalis 'Europe Gold' 
żywotnik zachodni 'Europe Gold' – pokrój stożkowy; 
kolor złotożółty;

5a 40–60 c3

Thuja occidentalis 'Filiformis' 
żywotnik zachodni 'Filiformis' – pędy sznurkowate;  
niezwykle oryginalny wygląd;

5a 30–40 c3

Thuja occidentalis 'Globosa' 
żywotnik zachodni 'Globosa' – odmiana kulista;  
dorasta do 1,5 m;

5a 80–100 c30

Thuja occidentalis 'Golden Globe' 
żywotnik zachodni 'Golden Globe' – pokrój kulisty;  
barwa żółta;

5a
30–40 
40–60  
80–100

c3 
c7,5 
c30

 
 
 

Thuja occidentalis 'Golden Brabant' PBR 

żywotnik zachodni 'Golden Brabant' – żółtołuskowa wersja 
popularnej odmiany 'Brabant';

5a 120–140 c20

Thuja occidentalis Golden Smaragd 'Janed Gold' PBR 

żywotnik zachodni Golden Smaragd – do tej pory najlepszy, 
żółty sport od odmiany 'Smaragd';

5a 30–40 
60–80

c3 
c7,5

Thuja occidentalis 'Golden Tuffet' 
żywotnik zachodni 'Golden Tuffet' – karłowa odmiana;  
igły ciemnożółte;

6a 20–30 c3

Thuja occidentalis 'Green Egg' 
żywotnik zachodni 'Green Egg' – jajowaty pokrój;  
igły ciemnozielone;

5a 30–35 c3

Thuja occidentalis 'Hoseri' 
żywotnik zachodni 'Hoseri' – stara, polska odmiana;  
pokrój kulisty; dorasta do 0,8 m wys.;

5a 25–30 c3
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Thuja occidentalis 'Magdalena' 
żywotnik zachodni 'Magdalena' – pokrój kulisty; barwa żółta 
z białym upstrzeniem; odmiana wyhodowana w naszej szkółce;

5a 30–40 
40–60

c3 
c7,5

Thuja occidentalis 'Meinecke's Zwerg' 
żywotnik zachodni 'Meinecke's Zwerg' – pokrój kulisty;  
białe końcówki pędów;

5a 25–30 c3

Thuja occidentalis 'Mirjam' PBR 

żywotnik zachodni 'Mirjam' – nowa, kulista odmiana 
o zielonożółtej barwie; dorasta do 0,5 m wys.;

5a 20–30 
30–40

c3 
c20

Thuja occidentalis 'Rheingold' 
żywotnik zachodni 'Rheingold' – pokrój zwarty, szeroki;  
barwa igieł ciemnożółta;

5a 30–40 c3

Thuja occidentalis 'Selena' 
żywotnik zachodni 'Selena' – dorasta do 1,5 m wys.;  
pokrój kulisty; kolor żółtoseledynowy;

5a
30–40 
40–60 
80–100

c3 
c7,5 
c30

Thuja occidentalis 'Smaragd' 
żywotnik zachodni 'Smaragd' – piramidalna, soczysto zielona 
forma; idealna odmiana na żywopłoty;

5a

50–60 
60–80 
80–100 
100–120 
120–140 
140–160 
160–180 
180–200 
100–120 
140–160 
180–200

c3 
c3 

c7,5 
c7,5 
c25 
c30 
c30 
c43 
c50 
c50 
c50

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

Thuja occidentalis 'Stolwijk' 
żywotnik zachodni 'Stolwijk' – wolno rosnąca odmiana; 
przyrosty żółte;

5a 30–40 c3

Thuja occidentalis 'Wareana Lutescens' 
żywotnik zachodni 'Wareana Lutescens' – pokrój walcowaty; 
żółtawy kolor igieł;

5a 60–80 
120–140

c7,5 
c43

Thuja occidentalis 'Yellow Ribbon' 
żywotnik zachodni 'Yellow Ribbon' – pokrój stożkowy;  
kolor złotożółty;

5b

40–60 
120–140 
140–160 
160–180

c3 
c20 
c30 
c43

 

Thuja plicata 'Can-can' 
żywotnik olbrzymi 'Can-can' – wolno rosnąca, zwarta odmiana; 
końcówki pędów żółte;

5b 30–40 c3

Thuja plicata 'Kager's Beauty' 
żywotnik olbrzymi 'Kager's Beauty' – krzew o ciekawym, 
kopiastym pokroju; pędy sznurkowate, spłaszczone, przewisające;

5b 40–60 c7,5
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Thuja plicata 'Kórnik' 
żywotnik olbrzymi 'Kórnik' – pokrój stożkowy; końcówki  
pędów żółte;

5b 30–40 
60–80

c3 
c7,5

Thuja plicata 'Whipcord' 
żywotnik olbrzymi 'Whipcord' – krzew do 0,7 m wys.;  
pędy „sznurkowate”, bardzo wydłużone;

5b 20–30 c3

TSUGA – CHOINA

Tsuga canadensis 
choina kanadyjska – zimozielone drzewo do 20 m wys.;  
dobrze znosi cień; nadaje się na formowane żywopłoty;

5b

40–60 
60–80  

160–180 
180–200

c3 
c7,5 
c43 
c130

Tsuga canadensis 'Jeddeloh' 
choina kanadyjska'Jeddeloh' – półkulista, wolno rosnąca 
odmiana; dorasta do 0,8 m wys.;

6a 20–30 c3
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strefa
zone
зона

wysokość (cm)
height 
высота 

pojemnik
container
контейнер

AMELANCHIER – ŚWIDOŚLIWA

Amelanchier alnifolia 'Krasnojarskaja'  
świdośliwa olcholistna 'Krasnojarskaja' – owoce gruszkowate 
średniego rozmiaru, słodkie; odmiana wczesna;

5a 60–80 c5

Amelanchier alnifolia 'Sleyt'  
świdośliwa olcholistna 'Sleyt' – owoce duże, wydłużone, słodkie; 
odmiana wczesna;

5a 60–80 c5

Amelanchier arborea 'Robin Hill' 
świdośliwa drzewiasta 'Robin Hill' – kwiaty w pąkach 
zaróżowione, po otwarciu białe; ładny, regularny pokrój;

5a 80–100 c5

Amelanchier lamarckii 
świdośliwa Lamarcka – krzew do 4–5 m wys.; kwitnie obficie 
na biało; cenna roślina żywopłotowa;

5a 60–80 c5

Amelanchier laevis 'Ballerina' 
świdośliwa gładka 'Ballerina' – nieduże drzewo, kwitnące wiosną 
bardzo obficie na biało; liczne, ciemnoczerwone owoce;

5a

80–100 
100–120 
120–140 
140–160

c5 
c7,5 
c7,5 
c7,5

 
pa 
pa 
pa

Amelanchier rotundifolia 'Edelweiss' 
świdośliwa okrągłolistna 'Edelweiss' – wysoki krzew; kwiaty duże, 
białe; kwitnie bardzo obficie; liście srebrzystoszare;

5a 80–100 c5

ARONIA – ARONIA

Aronia arbutifolia 
aronia czerwona – duży krzew, liście błyszczące, owoce czerwone; 5a 60–80 c5

Rośliny owocowe
FRUIT BEARING PLANTS

СЪЕДОБНЫЕ РАСТЕНИЯ
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Aronia arbutifolia 'Brilliant'  
aronia czerwona 'Brilliant' – obficie owocująca odmiana o pięknie 
przebarwiających się jesienią liściach;

5a 120–140 c7,5 pa

Aronia melanocarpa 'Hugin' 
aronia czarna 'Hugin' – zwarty, niski krzew dorastający  
do 1 m wys.; piękne jesienne przebarwienie liści;

5a
40–60 
60–80 

120–140

c2 
c5 

c7,5

 
 

pa

Aronia ×prunifolia 'Aron' A  
aronia śliwolistna 'Aron' – bardzo plenna odmiana owocowa; 5a

40–60 
60–80 

120–140

c3 
c5 

c7,5

 
 

pa

Aronia ×prunifolia 'Viking' 
aronia śliwolistna 'Viking' – popularna, bardzo plenna odmiana 
owocowa;

5a 120–140 c7,5 pa

ASIMINA – URODLIN

Asimina triloba 
urodlin trójłatkowy – oryginalna roślina o jadalnych owocach; 
ciekawe, brązowoburaczkowe kwiaty;

6b 80–100 c5

CHAENOMELES – PIGWOWIEC

Chaenomeles japonica 'Cido' 
pigwowiec japoński 'Cido' – niski, rozłożysty krzew; kwiaty 
pomarańczowe; odmiana o wyjątkowo aromatycznych owocach;

5a
30–40 
40–60 

100–120

c3 
c5 
c5

 
 

pa

Chaenomeles japonica 'Cido Red' 
pigwowiec japoński 'Cido Red' – niski, rozłożysty krzew; kwiaty 
czerwone; odmiana o wyjątkowo aromatycznych owocach;

5a 40–60 c5

CORNUS – DEREŃ

Cornus mas 
dereń jadalny – duży krzew, owoce jadalne; 5a 40–60 

60–80
c3 
c5

Cornus mas 'Aliona' 
dereń jadalny 'Aliona' – odmiana wielkoowocowa; 5a 120–140 c7,5

Cornus mas 'Aurea' 
dereń jadalny 'Aurea' – wysoki krzew; liście złotożółte; 
owoce jadalne;

5a 60–80 c5

Cornus mas 'Elegantissima' 
dereń jadalny 'Elegantissima' – liście nieregularnie jasnozielono 
i żółto upstrzone;

5a 40–60 c5

Cornus mas 'Elegantnyj'  
dereń jadalny 'Elegantnyj' – bardzo wczesna odmiana owocowa 
o słabej sile wzrostu;

5a 120–140 c7,5

Cornus mas 'Jolico' 
dereń jadalny 'Jolico' – jedna z najlepszych odmian 
owocowych derenia;

5a 60–80 
100–120

c5 
c7,5 

Cornus mas 'Schönbrunner Gourmet-Dirndl' 
dereń jadalny 'Schönbrunner Gourmet-Dirndl' – austriacka 
odmiana owocowa;

5a 100–120 c7,5
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CORYLUS – LESZCZYNA

Corylus avellana Barceloński  
leszczyna pospolita Barceloński – orzechy bardzo  
duże, kanciaste; dojrzewa w i połowie września;

5a 100–120 c7,5

Corylus avellana Cud z Bollwiller 
'Merveille de Bollwiller'  
leszczyna pospolita Cud z Bollwiller – owoce duże,  
słodkie, bardzo smaczne; dojrzewa w i połowie października;

5a 100–120 c7,5

Corylus avellana Kataloński  
leszczyna pospolita Kataloński – owoce duże, kulistokanciaste, 
okrągławe; dojrzewają w ii połowie września;

5a 100–120 c7,5

Corylus avellana Nottingham 'Nottingham Prolific' 
leszczyna pospolita Nottingham 'Nottingham Prolific' – 
 owoce małe, wąskoeliptyczne, z obu stron ostro zakończone; 
dojrzewają pod koniec sierpnia;

5a 100–120 c7,5

Corylus avellana Olbrzymi z Halle 'Halle'sche Riesen' 
leszczyna pospolita Olbrzymi z Halle – duże stożkowate 
orzechy; odmiana dojrzewa pod koniec września;

5a 100–120 c10

Corylus avellana 'Syrena' 
leszczyna pospolita 'Syrena' – liście ciemnopurpurowe;  
owoce duże, jadalne;

5a 100–120 c5

Corylus avellana Webba Cenny 'Webb's Prize Cob' 
leszczyna pospolita Webba Cenny 'Webb's Prize Cob' –  
owoce duże, silnie wydłużone; dojrzewają pod koniec września;

5a 100–120 c7,5

Corylus avellana Trapezuński 
leszczyna pospolita Trapezuński – owoce duże, kształtu 
cylindrycznego; dojrzewają w ii połowie września;

5a 100–120 c7,5

CRATAEGUS – GŁÓG

Crataegus punctata 'Aurea' 
głóg cętkowany 'Aurea' – bardzo duże, ozdobne, żółte owoce; 
nadają się do spożycia na surowo lub w formie przetworzonej;

5a 60–80 c5

CYDONIA – PIGWA

Cydonia oblonga f. maliformis 
pigwa pospolita forma jabłkowata – małe drzewko; owoce duże, 
jabłkowate, jadalne;

5b 120–140 c10

Cydonia oblonga 'Vranja' 
pigwa pospolita 'Vranja' – owoce bardzo duże, gruszkowate; 5b 60–80 c5
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ELAEAGNUS – OLIWNIK

Elaeagnus umbellata  
oliwnik baldaszkowy – krzew dorastający do 3–4 m wys.; owoce 
czerwone, mięsiste, jadalne;

5a 60–80 c5

HIPPOPHAË – ROKITNIK

Hippophaë rhamnoides 'Askola' 
rokitnik pospolity 'Askola' – odmiana żeńska; wysoka zawartość 
witaminy C i E w owocach;

4 40–60 c5

Hippophae rhamnoides 'Friesdorfer Orange' 
rokitnik pospolity 'Friesdorfer Orange' – odmiana samopylna; 
owoce duże, soczyste z wysoką zawartościa witaminy C;

4 40–60 c5

Hippophaë rhamnoides 'Frugana' 
rokitnik pospolity 'Frugana' – żeńska odmiana owocowa; wysoka 
zawartość witaminy C; owoce średniej wielkości;

4 40–60 c5

Hippophaë rhamnoides 'Hergo' 
rokitnik pospolity 'Hergo' – wczesna, żeńska odmiana owocowa; 
owoce jasnożółte;

4 40–60 c5

Hippophaë rhamnoides 'Leikora' 
rokitnik pospolity 'Leikora' – żeńska odmiana owocowa; owoce 
duże, ciemnopomarańczowoczerwone; dojrzewają późno (ix–x);

4 40–60 c5

Hippophaë rhamnoides 'Pollmix' 
rokitnik pospolity 'Pollmix' – odmiana męska; dobry zapylacz; 4 40–60 c5

HOVENIA – HOWENIA

Hovenia dulcis 
howenia słodka – wysoki krzew lub niskie drzewo, nazywane 
"japońskim drzewem rodzynkowym"; szypułki kwiatów mięśnieją 
i stają się słodkie i jadalne;

6b 80–100 c5

LONICERA – SUCHODRZEW

Lonicera kamtschatica 'Bakczarskaja Jubilejnaja'  
suchodrzew kamczacki (jagoda kamczacka) 'Bakczarskaja 
Jubilejnaja' – odmiana o dużych, wrzecionowatych;

2 40–60 c5

Lonicera kamtschatica 'Eisbär'  
suchodrzew kamczacki (jagoda kamczacka) 'Eisbär' – odmiana 
o bardzo dużych owocach – 3–4 cm długości;

2 30–40 c3

Lonicera kamtschatica 'Gordost' Bakczara' 
suchodrzew kamczacki (jagoda kamczacka) 'Gordost' Bakczara' – 
owoce wrzecionowate, do 4,5 cm długości; 

2 30–40 
40–60

c3 
c5

Lonicera kamtschatica 'Jugana' 
suchodrzew kamczacki (jagoda kamczacka) 'Jugana' – owoce 
dzbankowate, bardzo słodkie; odmiana deserowa;

2 40–60 c5

Lonicera kamtschatica 'Kalinka'  
suchodrzew kamczacki (jagoda kamczacka) 'Kalinka' – odmiana 
bardzo plenna; niebieskie owoce mają do 1,5 cm średnicy;

2 40–60 c5
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Lonicera kamtschatica 'Leningradskij Velikan'  
suchodrzew kamczacki 'Leningradskij Welikan' – bardzo plenna 
odmiana; owoce duże, cylindryczne, słodkie;

2 40–60 c5

Lonicera kamtschatica 'Morena'  
suchodrzew kamczacki (jagoda kamczacka) 'Morena' –  
owoce wrzecionowate, średniej wielkości;

2 40–60 c5

Lonicera kamtschatica 'Nimfa'  
suchodrzew kamczacki (jagoda kamczacka) 'Nimfa' –  
krzew do 1,5 m wys., owoce niebiesko-fioletowe, 
wrzecinowate, słodkie, aromatyczne;

2 40–60 c5

Lonicera kamtschatica 'Silginka' 
suchodrzew kamczacki (jagoda kamczacka) 'Silginka' – krzew 
obficie owocujący, owoce szerokowrzecionowate, bardzo słodkie;

2 40–60 c5

Lonicera kamtschatica 'Streżewczanka' 
suchodrzew kamczacki (jagoda kamczacka) 
'Streżewczanka' – owoce szerokowrzecionowate,  
miękkie, lekko kwaskowe;

2 40–60 c5

Lonicera kamtschatica 'Sybiraczka'  
suchodrzew kamczacki (jagoda kamczacka) 'Sybiraczka' – 
owoce duże, wrzecionowate, lekko zakrzywione;

2 40–60 c5

Lonicera kamtschatica 'Tomiczka' 
suchodrzew kamczacki (jagoda kamczacka) 'Tomiczka' –  
krzew bardzo obficie owocujący, owoce wąsko owalne, 
ciemnoniebieskie o nierównej powierzchni, słodko-kwaśne;

2 40–60 c5

Lonicera kamtschatica 'Vostorg'  
suchodrzew kamczacki (jagoda kamczacka) 'Vostorg' –  
owoce szerokowrzecionowate, o bardzo dużych owocach,  
do 5 cm długości;

2 40–60 c5

Lonicera kamtschatica 'Wojtek'  
suchodrzew kamczacki (jagoda kamczacka) 'Wojtek' – 
 owoce duże, baryłkowate; odmiana wczesna;

2 40–60 c5

MALUS – JABŁOŃ

Malus domestica 'Adam Mickiewicz' 
jabłoń domowa 'Adam Mickiewicz' – owoce średniej wielkości 
 lub duże, żółto-zielone; miąższ aromatyczny, kwaskowy; owoce 
dojrzewają w połowie października;

4 140–160 c5

Malus domestica 'Ananas Berżenicki' 
jabłoń domowa 'Ananas Berżenicki' – owoce duże, jasnokremowe 
z pomarańczowo-różowym rumieńcem; miąższ kruchy, winno-
słodki; owoce dojrzewają w połowie sierpnia;

4 140–160 c5

Malus domestica Antonówka Półtorafuntowa 
jabłoń domowa Antonówka Półtorafuntowa –  
owoce duże, jasnożółte; miąższ soczysty, kwaskowaty;  
owoce dojrzewają we wrześniu; doskonałe na przetwory;

4 100–120 c5
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Malus domestica 'Aporta' 
jabłoń domowa 'Aporta' – owoce duże, żółto-zielone, pokryte 
woskowym nalotem; miąższ zielonkawy, kruchy i soczysty 
o kwaskowatym smaku; owoce dojrzewają w i połowie września;

4 140–160 c5

Malus domestica Brzoskwiniowa 
jabłoń domowa Brzoskwiniowa – owoce duże, żółto-zielone 
z różowym rumieńcem; miąższ soczysty, słodko-kwaśny; 
dojrzewają na przełomie lipca i sierpnia;

4 140–160 c5

Malus domestica 'Bursztówka Polska' 
jabłoń domowa 'Bursztówka Polska' – owoce średniej wielkości, 
zielonkawo-żółte z czerwonym rumieńcem; miąższ jasnokremowy 
o kwaskowatym smaku; owoce dojrzewają na przełomie września 
i października;

4 140–160 c5

Malus domestica 'Calville de Saint Sauver' 
jabłoń domowa 'Calville de Saint Sauver' – owoce duże, zielono--
czerwone; dojrzewają w połowie października;

4 140–160 c5

Malus domestica Cesarz Wilhelm 'Kaiser Wilhelm' 
jabłoń domowa Cesarz Wilhelm 'Kaiser Wilhelm' –  
owoce średniej wielkości, zielono-żółte z czerwonym rumieńcem; 
miąższ soczysty, winno – słodki; dojrzewają na początku 
października;

4 140–160 c5

Malus domestica Charłamowskie 
jabłoń domowa Charłamowskie – owoce średniej wielkości, 
żółte z czerwonym rumieńcem; miąższ delikatny, kruchy, kwaśny; 
dojrzewają w sierpniu; owoce doskonałe na przetwory;

4 100–120 c5

Malus domestica 'Cynamonówka Prążkowana' 
jabłoń domowa 'Cynamonówka Prążkowana' – owoce spłaszczone, 
zielonkawo-żółte; miąższ słodko – kwaśny, o cynamonowym 
aromacie; owoce dojrzewają na przełomie sierpnia i września;

4 100–120 c5

Malus domestica 'Glogierówka' (syn. 'Pepinka Litewska') 
jabłoń domowa 'Glogierówka' – owoce średniej wielkości, żółte 
z czerwonym rumieńcem; dojrzewają w połowie września;

4 140–160 c5

Malus domestica 'Golden Noble' 
jabłoń domowa 'Golden Noble' – owoce zielono-pomarańczowe; 
dojrzewają we wrześniu; owoce stosowane do produkcji cydru;

5a 140–160 c5

Malus domestica 'Grafsztynek Czerwony' 
jabłoń domowa 'Grafsztynek Czerwony' – owoce duże, pokryte 
czerwonym rumieńcem; miąższ soczysty, kwaskowaty; dojrzewają 
na początku września; 

4 140–160 c5

Malus domestica 'Grafsztynek Inflancki' 
jabłoń domowa 'Grafsztynek Inflancki' – owoce średniej wielkości, 
pokryte czerwonym rumieńcem; miąższ soczysty, słodko-winny, 
bardzo aromatyczny; dojrzewają we wrześniu;

4 140–160 c5
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Malus domestica 'Grochówka' 
jabłoń domowa 'Grochówka' – owoce niewielkie, żółto-zielone 
z czerwonym rumieńcem; miąższ owoców średnio soczysty; owoce 
dojrzewają w październiku;

4 140–160 c5

Malus domestica 'Kandil Sinap' 
jabłoń domowa 'Kandil Sinap' – owoce średniej wielkości 
z czerwonym rumieńcem; miąższ soczysty, winno-słodki; owoce 
dojrzewają we wrześniu;

5a 140–160 c5

Malus domestica 'Kantówka Gdańska' 
jabłoń domowa 'Kantówka Gdańska' – owoce duże, żółte 
z czerwonym rumieńcem; miąższ lekko soczysty; dojrzewają 
we wrześniu;

4 140–160 c5

Malus domestica Kardynalska 
jabłoń domowa Kardynalska – owoce bardzo duże, stożkowate, 
zielone; miąższ soczysty, słodko-kwaskowaty; dojrzewają 
w październiku;

4 140–160 c5

Malus domestica Koksa Pomarańczowa  
jabłoń domowa Koksa Pomarańczowa – owoce małe 
z pomarańczowym rumieńcem; bardzo soczysty miąższ 
przypomina w smaku gruszkę; dojrzewają pod koniec września;

5a 200–220 c10

Malus domestica 'Korobówka' 
jabłoń domowa 'Korobówka' – owoce drobne, zielono-żółte 
z czerwonym rumieńcem; miąższ słodki o miodowym posmaku;

4 140–160 c5

Malus domestica 'Kosztela' 
jabłoń domowa 'Kosztela' – owoce średniej wielkości, zielone; 
miąższ słodki, soczysty; owoce dojrzewają w październiku; 
odmiana deserowa;

4 140–160 c5

Malus domestica Kronselska 'Transparente de Croncels' 
jabłoń domowa Kronselska 'Transparente de Croncels' – duże, 
zielono-żółte owoce; miąższ soczysty, kwaskowaty, aromatyczny; 
owoce dojrzewają na początku września;

4 140–160 c5

Malus domestica Królowa Renet 
jabłoń domowa Królowa Renet – duże, żółte owoce;  
miąższ średnio soczysty, kwaskowaty; owoce dojrzewają  
w ii połowie września;

4 140–160 c5

Malus domestica Krótkonóżka Królewska  
'Königlischer Kurzstiel' 
jabłoń domowa Krótkonóżka Królewska 'Königlischer 
Kurzstiel' – owoce średniej wielkości, żółte z czerwonym 
rumieńcem; miąższ delikatny, winny; owoce dojrzewają 
na początku października; doskonałe na przetwory;

4 140–160 c5

Malus domestica Księżna Luiza 'Prinzessin Luisa' 
jabłoń domowa Księżna Luiza – owoce średniej wielkości, 
jasnozielone z czerwonym rumieńcem; miąższ soczysty, o słodko-
kwaśnym smaku; owoce dojrzewają w październiku;

4 140–160 c5
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Malus domestica Papierówka (syn. Oliwka Żółta) 
jabłoń domowa Papierówka – owoce średniej wielkości, 
jasnozielonkawe, kwaskowate i aromatyczne; dojrzewają  
w ii połowie lipca;

4 140–160 c5

Malus domestica Papierówka Słodka 
jabłoń domowa Papierówka Słodka – owoce biało-żółte; 
miąższ soczysty, słodkokwaskowaty; owoce dojrzewają na  
początku sierpnia;

4 140–160 c5

Malus domestica Pepina Parkera 
jabłoń domowa Pepina Parkera – zielono-żółte owoce; miąższ 
kruchy, aromatyczny; owoce dojrzewają w i połowie października;

4 140–160 c5

Malus domestica Pepina Szafranowa 
jabłoń domowa Pepina Szafranowa – owoce podłużne, 
żółtopomarańczowe z czerwonym rumieńcem; miąższ słodko-
winny, lekko kwaśny; owoce dojrzewają w ii połowie września;

4 140–160 c5

Malus domestica 'Piękna Ołtarzewska' 
jabłoń domowa 'Piękna Ołtarzewska' – owoce duże, lekko 
spłaszczone z czerwonym rumieńcem; miąższ soczysty, chrupiący; 
dojrzewają w i połowie września; odmiana deserowa;

4 140–160 c5

Malus domestica Piękna z Boskoop 'Schone van Boskoop' 
jabłoń domowa Piękna z Boskoop 'Schone van Boskoop' 
– owoce duże, zielono-żółte; miąższ kruchy, kwaśny; owoce 
dojrzewają w październiku;

4 140–160 c5

Malus domestica 'Rajewskie' 
jabłoń domowa 'Rajewskie' – owoce duże, słomkowozielone 
z niebieskim nalotem; miąższ kruchy, soczysty; dojrzewają 
pod koniec października;

4 140–160 c5

Malus domestica 'Rapa Zielona' 
jabłoń domowa 'Rapa Zielona' – owoce bardzo duże, zielone, 
szerokostożkowate; miąższ kruchy, soczysty, lekko kwaśny; owoce 
dojrzewają we wrześniu;

4 140–160 c5

Malus domestica 'Rarytas Śląski' 
jabłoń domowa 'Rarytas Śląski' – owoce średniej wielkości, 
kulistospłaszczone, żółte z czerwonym rumieńcem;  
miąższ kruchy, soczysty; owoce najlepsze do spożycia  
pod koniec grudnia;

4 140–160 c5

Malus domestica Reneta Ananasowa 
jabłoń domowa Reneta Ananasowa – owoce średniej wielkości, 
żółte; miąższ soczysty; owoce dojrzewają w pierwszej połowie 
września;

4 100–120 c5

Malus domestica Reneta Landsberska 
jabłoń domowa Reneta Landsberska – owoce duże, 
zielonkawo-żółte z lekkim, pomarańczowym rumieńcem; 
miąższ soczysty, winny; owoce dojrzewają na przełomie września 
i października;

4 140–160 c5
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Malus domestica Reneta Muszkatowa  
jabłoń domowa Reneta Muszkatowa – owoce duże, 
zielonkawo-żółte z lekkim, pomarańczowym rumieńcem; 
miąższ soczysty, winny; owoce dojrzewają przełomie  
września i października;

4 140–160 c5

Malus domestica Reneta Szampańska 
jabłoń domowa Reneta Szampańska – owoce średniej 
wielkości, spłaszczone, żółte, pokryte różowym rumieńcem; miąższ 
soczysty, kruchy; owoce najlepsze do spożycia pod koniec grudnia;

4 140–160 c5

Malus domestica Ryszard Żółty  
jabłoń domowa Ryszard Żółty – odmiana jesienno-zimowa 
o średniej wielkości jajowatych, żółtych owocach; miąższ smaczny, 
kruchy, niezbyt soczysty;

4 140–160 c5

Malus domestica 'Sary Sinap' 
jabłoń domowa 'Sary Sinap' – owoce małe, cylindryczne, 
wydłużone; miąższ biały o przyjemnym słodkim smaku;  
dojrzewają w październiku; odmiana bardzo interesujące 
ze względu na kształt owoców;

5a 140–160 c5

Malus domestica 'Strumiłłówka' 
jabłoń domowa 'Strumiłłówka' – owoce średniej wielkości, 
okrągławe, szarożółte z ceglastym rumieńcem; miąższ twardy, 
kwaskowy; dojrzewają w ii połowie września;

4 140–160 c5

Malus domestica 'Suislepper' 
jabłoń domowa 'Suislepper' – owoce średniej wielkości, 
zielonkawo-żółte; dojrzewają na początku sierpnia;

4 140–160 c5

Malus domestica Szampańskie 
jabłoń domowa Szampańskie – owoce średniej wielkości, 
podłużne, jasnozielone z lekkim, różowym rumieńcem;  
dojrzewają w połowie pażdziernika;

4 140–160 c5

Malus domestica Titówka 
jabłoń domowa Titówka – owoce duże, żółte z pomarańczowymi 
rumieńcami; miąższ soczysty o winnym kwaskowatym smaku; 
owoce dojrzewają w ii połowie września;

4 140–160 c5

Malus domestica Truskawkowe Nietschnera 
jabłoń domowa Truskawkowe Nietschnera – owoce średniej 
wielkości, pokryte czerwonym rumieńcem; miąższ słodko-winny 
o lekko truskawkowym posmaku; owoce dojrzewają w sierpniu;

4 100–120 c5

Malus domestica 'Winter Banana' 
jabłoń domowa 'Winter Banana' – owoce duże, szeroko-
stożkowate, żółte z czerwonym rumieńcem; miąższ 
soczysty, słodki, w smaku przypominający banany;  
najlepsze do spożycia grudniu;

5a 100–120 c5

Malus domestica 'Złotka Kwidzyńska' 
jabłoń domowa 'Złotka Kwidzyńska' – owoce średniej 
wielkości, zielonożółte; miąższ słodko-kwaśny; owoce 
dojrzewają w połowie października;

4 140–160 c5
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Malus domestica Żeleźniak 
jabłoń domowa Żeleźniak – owoce z sinawym nalotem 
i zielonożółtą skórką z ciemnoczerwonym rumieńcem; miąższ 
mało soczysty, słodkawy; owoce dojrzewają w drugiej połowie 
października; doskonałe na przetwory;

4 140–160 c5

Malus 'John Downie' 
jabłoń 'John Downie' – owoce liczne, pomarańczowoczerwone, 
doskonałe na wszelkiego rodzaju przetwory oraz do kandyzowania 
w cukrze;

5a 60–80 c5

MESPILUS – NIESZPUŁKA

Mespilus germanica 'Bredase Reus' 
nieszpułka zwyczajna 'Bredase Reus'– bardzo plenna odmiana 
o dużych owocach;

5b 80–100 c5 pa

Mespilus germanica 'Macrocarpa' 
nieszpułka zwyczajna 'Macrocarpa' – owoce bardzo duże, pękate; 
odmiana uprawiana w Europie od czasów starożytnych;

5b 80–100 c5 pa

MORUS – MORWA

Morus alba 
morwa biała – niskie drzewo lub wysoki krzew; owoce jadalne; 5b

60–80 
120–140 
180–200

c3 
c5 
c15

Morus alba 'Bistro'  
morwa biała 'Bistro' – bardzo plenna odmiana owocowa; 5b 60–80 c3

Morus alba 'Pendula' 
morwa biała 'Pendula' – forma płacząca;
(w nawiasach podany obwód pnia)

5b

100–120 
140–160 
160–180 

160 (8–10) 
200 (8–10) 
200 (10–12) 
200 (12–14)

c10 
c15 
c15 
c30 
c30 
c45 
c55

pa 
pa 
pa 
pa 
pa 
pa 
pa

Morus alba 'Shin-tso' 
morwa biała 'Shin-tso' – bardzo plenna odmiana owocowa; 5b 80–100 c5

Morus latifolia 'Spirata' 
morwa szerokolistna 'Spirata' – pędy zygzakowato poskręcane; 
liście duże, błyszczące; owoce jadalne;

5b 80–100 c5

PRUNUS – CZEREŚNIA, MORELA, ŚLIWA, WIŚNIA

Prunus ansu 
morela ansu – bardzo odporny na mróz gatunek moreli 
pochodzący z Chin; owoce drobne, smaczne;

5a 80–100 
60–80

c5 
c5

 
pa

Prunus armeniaca 'Early Orange' 
morela pospolita 'Early Orange' – owoce pomarańczowe 
z czerwonym rumieńcem; dojrzewają pod koniec lipca;  
wysoka odporność na mróz; wysoka plenność;

6a 160–180 c10
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Prunus armeniaca Wczesna z Morden  
morela pospolita Wczesna z Morden – owoce 
jasnopomarańczowe, silnie omszone, śreniej wielkości;  
odmiana wczesna – dojrzewa w końcu lipca;

5b 160–180 c10

Prunus avium 'Kordia' 
czereśnia ptasia 'Kordia' – owoce duże, ciemnoczerwone; 
dojrzewają pod koniec lipca; jedna z najpóźniejszych odmian 
czereśni; obfite owocowanie;

5b 160–180 c10

Prunus avium 'Rainier'  
czereśnia ptasia 'Rainier' – owoce duże, jasnożółte  
z czerwonym rumieńcem; miąższ soczysty, bardzo słodki; dojrzewa 
bardzo późno;

5b 160–180 c10

Prunus avium 'Sam' 
czereśnia ptasia 'Sam' – owoce duże, czerwone; dojrzewają 
w i połowie lipca; obfite owocowanie;

5b 160–180 c10

Prunus cerasifera 
śliwa ałycza – wysoki krzew lub niskie drzewo o białych  
kwiatach i drobnych żółtych lub pomarańczowych owocach,  
tzw. mirabelkach;

5a 100–120 c5

Prunus cerasus Łutówka 
wiśnia pospolita Łutówka – owoce duże, ciemnowiśniowe; 
dojrzewa na przełomie lipca i sierpnia;

5b 160–180 c10

Prunus domestica Królowa Wiktoria 'Victoria' 
śliwa domowa Królowa Wiktoria 'Victoria' – owoce różowo-
czerwone z niebieskawym nalotem; dojrzewają na przełomie 
sierpnia i września;

5b 160–180 c10

Prunus domestica Renkloda Ulena 'Reine Claude d'Oullins' 
śliwa domowa Renkloda Ulena 'Reine Claude 
d'Oullins' – owoce duże, kuliste o żółtej skórce; miąższ soczysty, 
słodki; dojrzewają w połowie lipca;

5b 160–180 c10

Prunus domestica 'Węgierka Dąbrowicka' 
śliwa domowa 'Węgierka Dąbrowicka' – owoce średniej wielkości, 
granatowe z niebieskawym nalotem; dojrzewają w połowie lipca;

5b 160–180 c10

Prunus persica 'Harnaś' 
brzoskwinia zwyczajna 'Harnaś' – odmiana deserowa o owocach 
średniej wielkości z jasnoczerwonym rumieńcem; miąższ żółty; 
dojrzewa na początku sierpnia;

6b 180–200 c15

Prunus persica 'Inka'  
brzoskwinia zwyczajna 'Inka' – polska odmiana deserowa; owoce 
duże, żółtawe z pomarańczowym rumieńcem; 

6b 180–200 c15

Prunus persica 'Melred Weeping' 
brzoskwinia zwyczajna 'Melred Weeping' – pokrój płaczący, 
parasolowaty; kwiaty ciemnoróżowe;

6b 160–180 c20 pa
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Prunus persica 'Redhaven' 
brzoskwinia zwyczajna 'Redhaven' – owoce duże, kuliste, 
pomarańczowe z czerwonym rumieńcem; 

6b 180–200 c10

Prunus spinosa 
śliwa tarnina – wysoki, rozłożysty, gęsty krzew; kwiaty białe; 
owoce jadalne, polecane do wyrobu nalewek;

5a 60–80 c5

Prunus spinosa var. dulcis  
śliwa tarnina odmiana słodka – owoce słodkie, jadalne, 
pozbawione goryczy; 

5a 60–80 c5

Prunus spinosa 'Nittel'  
śliwa tarnina 'Nittel' – odmiana o dużych, jadalnych, słodkawych 
owocach;

5a 60–80 c5

Prunus spinosa 'Purpurea'  
śliwa tarnina 'Purpurea' – liście czerwono-purpurowe; owoce 
jadalne, polecane do wyrobu nalewek;

5a 60–80 c5

PSEUDOCYDONIA – PSEUDOCYDONIA

Pseudocydonia sinensis 
pseudocydonia chińska – wysoki krzew spokrewniony z pigwą 
i pigwowcem; owoce bardzo duże (do 17 cm), jadalne;

6a 100–120 c5

PYRUS – GRUSZA

Pyrus communis Faworytka (syn. Klapsa) 
grusza pospolita Faworytka – owoce bardzo duże, 
szerokojajowate o zielonożółtej skórce z czerwonym rumieńcem; 
miąższ soczysty, bardzo smaczny; zbiór w ii połowie sierpnia;

5b 160–180 c10

Pyrus communis Komisówka 
grusza pospolita Komisówka – owoce średniej wielkości, 
zielonożółte z pomarańczowym rumieńcem; miąższ soczysty, 
bardzo smaczny; zbiór w pierwszej połowie października;

5b 160–180 c10

Pyrus communis Konferencja 
grusza pospolita Konferencja – owoce średniej  
wielkości o zielonej skórce; miąższ bardzo słodki, smaczny;  
zbiór w ii połowie września;

5b 160–180 c10

Pyrus communis Lipcówka Kolorowa 
grusza pospolita Lipcówka Kolorowa – owoce małe, 
zielonkawożółte, często z pomarańczowym paskowanym 
rumieńcem; miąższ bardzo soczysty; zbiór w ii połowie lipca;

5b 160–180 c10

Pyrus communis Lukasówka 
grusza pospolita Lukasówka – owoce średniej wielkości, 
zielonożółte; miąższ bardzo soczysty, słodko-winny; zbiór 
 w ii połowie września;

5b 160–180 c10

Pyrus communis Red Faworytka 'Starkrimson'  
grusza pospolita Red Faworytka – owoce średniej  
wielkości pokryte czerwonobrązowym rumieńcem;  
miąższ słodki, bardzo smaczny;

5b 160–180 c10
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RIBES – PORZECZKA, AGREST

Ribes 'Croma' 
porzeczkoagrest 'Croma' – owoce duże, czarne z fioletowym 
nalotem, słodkie, dojrzewają w lipcu;

5a 30–40 c3

Ribes nigrum 'Ben Sarek' 
porzeczka czarna 'Ben Sarek' – odmiana deserowa o zwartym 
pokroju; dorasta do 1,5 m wys.;

5a 60–80 c5

Ribes nigrum 'Titania' 
porzeczka czarna 'Titania' – odmiana o silnym wzroście  
do 2 m wys.; owoce doskonałe na przetwory;

5a 60–80 
80–100

c5 
c5

 
pa

Ribes niveum Biała Wersalska 'Versailles Blanche' 
porzeczka biała Biała Wersalska 'Versailles Blanche' – 
 owoce zebrane w długie, wąskie grona; dorasta do 1,5 m wys.;

5b 60–80 c5

Ribes niveum Biała z Jüteborg 'Weisse aus Jüteborg' 
porzeczka biała Biała z Jüteborg 'Weisse aus Jüteborg' –  
owoce zebrane w długie, wąskie grona; dorasta do 1,5 m wys.;

5b
30–40 
60–80 
80–100

c3 
c5 
c5

 
 

pa

Ribes rubrum 'Jonkheer van Tets' 
porzeczka czerwona 'Jonkheer van Tets' – odmiana o silnym 
wzroście do 2 m; pokrój szerokokulisty; owoce bardzo duże; 
doskonałe na przetwory;

4
30–40 
40–60 
80–100

c3 
c5 

c10

 
 

pa

Ribes rubrum 'Rondom' 
porzeczka czerwona 'Rondom' – bardzo plenna odmiana 
deserowa; dorasta do 1,5 m wys.;

4 40–60 c5

Ribes uva-crispa 'Czerwony Triumf ' 
agrest 'Czerwony Triumf ' – plenna odmiana o owocach 
czerwonych, omszonych; 

5a 80–100 c10 pa

Ribes uva-crispa 'Hinnonmaki Gelb' 
agrest 'Hinnonmaki Gelb' – plenna odmiana o żółtych owocach; 5a 40–60 c5

Ribes uva-crispa 'Hinnonmaki Rot' 
agrest 'Hinnonmaki Rot' – plenna odmiana o czerwonych 
owocach;

5a 40–60 c5

Ribes uva-crispa 'Invicta' 
agrest 'Invicta' – plenna odmiana o średniej wielkości, 
zielonożółtych owocach;

5a 40–60 
80–100

c5 
c5

Ribes uva-crispa 'Mucurines' 
agrest 'Mucurines' – rosyjska odmiana; owoce żółte, średniej 
wielkości, słodkie;

5a 40–60 c5

ROSA – RÓŻA

Rosa rugosa 
róża pomarszczona – owoce gatunku nadają się  
do przyrządzania przetworów i win; z płatków utartych 
z cukrem wyrabia się konfitury;

5a 40–60 c3

Rosa villosa 
róża jabłkowata – kwiaty różowe; owoce gatunku  
nadają się do przyrządzania syropów, konfitur i win; 

5a 40–60 c5
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RUBUS – JEŻYNA, MALINA, MALINOJEŻYNA

Rubus caesius  
jeżyna popielica – owoce drobne, niebieskie z szarym nalotem; 
ozdobne, szaroniebieskie pędy;

5a 60–80 c5

Rubus fruticosus 'Black Satin'  
jeżyna bezkolcowa 'Black Satin' – bardzo plenna odmiana 
o dużych, smacznych, czarnych owocach; dojrzewa w połowie 
sierpnia;

5b 60–80 c5

Rubus fruticosus 'Thornfree'  
jeżyna bezkolcowa 'Thornfree' – silnie rosnąca, późna, bezkolcowa 
odmiana jeżyny; owoce duże, czerwonoczarne, błyszczące;

5b 60–80 c5

Rubus idaeus 'Laszka' PBR 

malina właściwa 'Laszka' – owoce duże, wydłużone, czerwone; 
owocuje na pędach dwuletnich; wczesne i obfite owocowanie;

5a 60–80 c5

Rubus idaeus 'Polana' 
malina właściwa 'Polana' – owoce duże, stożkowate,  
czerwone; owocuje na pędach jednorocznych;  
owoce dojrzewają w i połowie sierpnia;

5a 60–80 c5

Rubus idaeus 'Polka' PBR  
malina właściwa 'Polka' – odmiana bardzo wczesna, owocująca 
na pędach jednorocznych; owoce średniej wielkości, czerwone, 
stożkowate, bardzo smaczne;

5a 60–80 c5

Rubus idaeus 'Radziejowa' PBR  
malina właściwa 'Radziejowa' – owoce duże, stożkowate, czerwone; 
owocuje obficie w drugiej połowie czerwca;

5a 60–80 c5

Rubus idaeus 'Sokolica' PBR  
malina właściwa 'Sokolica' – odmiana deserowa o dużych, bardzo 
atrakcyjnych, jasnoczerwonych owocach; owocuje średnio 
wcześnie;

5a 60–80 c5

SAMBUCUS – BEZ

Sambucus nigra 
bez czarny – rozłożysty krzew; kwiaty i owoce nadają się 
do wyrobu soków i nalewek;

5a 60–80 c5

Sambucus nigra 'Haidegg 17' 
bez czarny 'Haidegg 17' – bardzo obficie owocująca odmiana 
sadownicza;

5a 40–60 c5

Sambucus nigra 'Obelisk' PBR  
bez czarny 'Obelisk' – nowa odmiana bzu wyhodowana w naszej 
szkółce; pokrój kolumnowy; wzrost silny; odmiana kwitnie 
i owocuje bardzo obficie;

5a 60–80 
100–120

c5 
c12

Sambucus nigra 'Sampo' 
bez czarny 'Sampo' – odmiana owocowa o wysokiej plenności; 5a 60–80 c5
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SHEPHERDIA – SZEFERDIA

Shepherdia argentea 
szeferdia srebrzysta – szeroki, rozłożysty krzew osiągający  
2 m wys.; liście srebrzyste, wydłużone; czerwone owoce są jadalne 
po przemrożeniu;

5a 30–40 c5

×SORBARONIA – JARZĘBINOARONIA

×Sorbaronia 'Fallax'  
jarzębinoaronia 'Fallax' – rzadko spotykany mieszaniec 
międzygatunkowy; owoce jadalne;

3 60–80 c5

×Sorbaronia 'Likerovyj Jarab'   
jarzębinoaronia 'Likerovyj Jarab' – czerwonopurpurowe,  
duże owoce, polecane na przetwory i nalewki;

3 60–80 c5

×SORBOCOTONEASTER – JARZĘBOIRGA

×Sorbocotoneaster pozdnjakovii 
jarzęboirga Pozdnjakova – wysoki krzew o nieregularnym pokroju; 
rzadko spotykany mieszaniec jarzębiny z irgą;  
owoce czerwone, błyszczące;

3 40–60 
120–140

c5 
c7,5

 
pa

×SORBOPYRUS – JARZĘBOGRUSZA

×Sorbopyrus auricularis 
jarzębogrusza uszkowata – bardzo rzadki mieszaniec 
międzyrodzajowy; owoce jadalne, podobne do małej gruszki;

6a 40–60 
120–140

c5 
c7,5

 
pa

SORBUS – JARZĄB

Sorbus 'Alaja Krupnaja'  
jarząb 'Alaja Krupnaja' – rosyjska odmiana owocowa; owoce duże, 
słodkie, jadalne;

3 60–80 
160–180

c5 
c7,5

 
pa

Sorbus aucuparia 'Konzentra' 
jarząb pospolity 'Konzentra' – owoce duże, matowoczerwone, 
jadalne; wysoka zawartość witaminy C;

3 60–80 
120–140

c5 
c5

Sorbus 'Burka'  
jarząb 'Burka' – owoce duże, jadalne, brunatnoczerwone, 
przypominające w smaku owoce aronii; odmiana hodowli 
Iwana Miczurina;

3 60–80 
140–160

c5 
c5

Sorbus 'Businka' 
jarząb 'Businka' – rosyjska odmiana owocowa; 3 60–80 

120–140
c5 
c5

Sorbus 'Granatnaja'  
jarząb 'Granatnaja' – owoce bardzo duże, słodkie, 
ciemnogranatowe; odmiana hodowli Iwana Miczurina;

3
60–80 

120–140 
180–200

c5 
c5 

c7,5

 
 

pa

Sorbus 'Krasawica'  
jarząb 'Krasawica' – rosyjska odmiana owocowa; 3 60–80 

120–140
c5 
c5

Sorbus 'Krasnaja' 
jarząb 'Krasnaja' – rosyjska odmiana owocowa; owoce  
kwaśne, czerwone o średnicy 12–15 mm; odmiana nadająca 
się na przetwory;

3 40–60 
120–140

c5 
c5
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Sorbus 'Krasnaja Krupnaja' 
jarząb 'Krasnaja Krupnaja' – rosyjska odmiana owocowa;  
owoce duże, słodkie, jadalne;

3 40–60 
120–140

c5 
c5

Sorbus 'Kubowaja'  
jarząb 'Kubowaja' – owoce duże, jadalne; 3 40–60 

120–140
c5 
c5

Sorbus 'Likjornaja'  
jarząb 'Likjornaja' – owoce prawie czarne, słodkie; odmiana 
nadająca się na nalewki, dżemy i konfitury;

3 60–80 
120–140

c5 
c5

 

Sorbus ‘Miczurinskaja Diesiertnaja’ 
jarząb 'Miczurinskaja Diesiertnaja' – rosyjska odmiana owocowa; 
owoce ciemnoczerwone, polecane do spożycia na surowo lub 
w formie przetworzonej;

3 60–80 
120–160

c5 
c5

 

Sorbus 'Moravskaja Krupnopłodnaja' 
jarząb 'Moravskaja Krupnopłodnaja' – owoce czerwone, 
duże, jadalne;

3 60–80 c5

Sorbus 'Nevezhinskaja' 
jarząb 'Nevezhinskaja' – rosyjska odmiana owocowa; 
 owoce duże, pomarańczowe;

3 120–140 c5

Sorbus 'Rubinowaja'   
jarząb 'Rubinowaja' – owoce średniej wielkości, ciemnoczerwone, 
słodkie;

3 60–80 
160–180

c5 
c5

 

Sorbus 'Sacharnaja Pietrowa' 
jarząb 'Sacharnaja Pietrowa' – rosyjska odmiana o wyjątkowo 
słodkich owocach;

3 60–80 c5

Sorbus 'Titan'  
jarząb 'Titan' – owoce duże, ciemnoczerwone, smaczne; 3 60–80 

120–140
c5 
c5

 

Sorbus 'Żołtaja' 
jarząb 'Żołtaja' – owoce średniej wielkości, soczyste, 
żółtopomarańczowe;

3 40–60 
120–140

c5 
c5

 

VIBURNUM – KALINA

Viburnum opulus 'Tajożnyje Rubiny' 
kalina koralowa 'Tajożnyje Rubiny' – rosyjska odmiana owocowa; 
duże owoce, nadające się na przetwory (nalewki, galaretki);

4 40–60 c3

Viburnum opulus 'Ulgen' 
kalina koralowa 'Ulgen' – odmiana owocowa; duże owoce, 
nadające się na przetwory (nalewki, galaretki);

4 40–60 c3
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Thuja occidentalis Dark Embers 'Ledasma' PBR



Quercus 'Monument' PBR

Sorbaria sorbifolia 'Sem' PBR Sorbus Autumn Spire 'Flanrock' PBR

Sorbus 'Rubinowaja'

brązowy medal
zieleń to życie 2006

złoty medal
zieleń to życie 2008

złoty medal
zieleń to życie 2009

wyróżnienie
zieleń to życie 2010



Corylus avellana Purple Umbrella 'jm 251' PBRMagnolia kobus 'Isis' PBR

Spiraea betulifolia 'Tor Gold' PBR Sambucus nigra 'Obelisk' PBR

złoty medal
flowers expo, moskwa 2015

brązowy medal
zieleń to życie 2015

złoty medal
zieleń to życie 2014

złoty medal
zieleń to życie 2012

wyróżnienie
zieleń to życie 2013
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Salix gracilistyla 'Mt Aso'

srebrny medal
zieleń to życie 2016

awa rd

•
 p

ress •

2016

złoty medal
flowers expo, moskwa 2016
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Chaenomeles ×superba 'Pink Storm' PBR
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xx

xx

xx

xx

Magnolia 'Cleopatra' PBR

Magnolia 'Sunsation'

Magnolia 'Brixton Belle'

Magnolia ×brooklynensis 'Yellow Bird' 
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Chionanthus virginicus

Abeliophyllum distichum
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Euphorbia Redwing 'Charam' PBR

Euphorbia characias 'Tasmanian Tiger' PBR
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Euphorbia 'Ascot Rainbow' PBR

Hosta 'Blue Ivory'
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Rubus spectabilis 'Olympic Double'

Picea abies 'Cruenta'
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Malus 'Diable Rouge'

Prunus mume 'Beni-chi-dori'
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Acer rubrum 'Shocking Gold'Acer platanoides 'Marit'
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Spiraea japonica 
Double Play Big Bang 'Tracy' PBR

Leycesteria formosa
 Golden Lanterns 'Notbruce'
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Carpinus betulus 'Orange Retz' PBR
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Cedrus libani 'Atlantica Pendula'

Chionanthus retusus
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Cornus kousa 'Pévé Limbo'Cornus alternifolia 'Goldfinch'

Euonymus europaeus 'Chrysophyllus'
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Caryopteris ×clandonensis 
Good as Gold 'Novacargol'

Caryopteris ×clandonensis 
Sterling Silver 'Lissilv' PBR
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Syringa vulgaris 'Fale Bałtyku'
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Syringa vulgaris 'Żemczużina'
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Hydrangea arborescens
'Lime Rickey' PBR

Hydrangea paniculata
Pastel Green 'Renxolor' PBR

Philadelphus 'Wozdusznyj Desant'



– 227 –

Idesia polycarpa
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Centaurea 'Pulchra Major'

Sambucus nigra subsp. cerulea
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Quercus pontica

Trochodendron aralioides
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Rosa 'Rosa Mundi'

Rosa Graham Thomas 'Ausmas' PBR
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Rosa damascena 'Blush Damask'



– 232 –

Buddleja davidii Adonis Blue 'Adokeep' PBR
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Syringa ×chinensis 'Saugeana'

Angelica gigas
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28
h e k t a r ów

upraw w pojemnikach

10
h e k t a r ów

upraw gruntowych

100
nowości wprowadzanych 

co roku do oferty

p o n a d

1500
gatunków i odmian 

drzew, krzewów 
oraz bylin w stałej 

sprzedaży

p o n a d

35
l a t

doświadczenia



При питомнике имеется сад-образец
с уникальной коллекцией свыше 6000
видов и сортов деревянистых растений
и многолетников, подходяших для
выращивания в нашей климатической
зоне. Поэтому наш питомник посещается
многими учениками, студентами, лицами,
чья профессиональная деятельность связана
с деревьями, а также любителями растений,
как из Польши, так и из-за рубежа.

By the nursery one can ſind a show 
garden with a unique collection 
of over 6000 species and varieties 
of woody plants and perennials 
suitable for cultivation in our 
climate zone. For that reason our 
nursery is visited by many pupils, 
students, professionals and plant 
enthusiasts, both those living in 
Poland and abroad.

Og ród
Garden



Przy szkółce znajduje się ogród pokazowy 
z unikalną kolekcją ponad

6000
g at u n k ó w  i  o d m i a n

roślin drzewiastych i bylin, przydatnych do uprawy w naszej 
streſie klimatycznej. Z tego powodu naszą szkółkę odwiedza 

wielu uczniów, studentów, ludzi profesjonalnie zajmujących się 
drzewami i miłośników roślin, zarówno z terenu całej Polski, jak i 

z zagranicy.

Og ród
Garden С а д



  

Jarzębina - zimowa spiżarnia
naszych skrzydlatych przyjaciół

Sorbus ‘Kubowaja’

Sorbus ‘Red Tip’ Carduelis chloris

Sorbus ‘Pink Veil’ Sorbus ‘Coral Pink’

Sorbus koehneana

Sorbus commixta

Sorbus cashmiriana

s z m i t . p l

Sorbus ‘Granatnaja’

Sorbus ‘Burka’ Sorbus ‘Krasawaica’

Sorbus ‘Miczurinskaja 
Diesiertnaja’

Sorbus ‘Rubinowaja’

Sorbus ‘Titan’

Sorbus ‘Likjornaja’

Sorbus ‘Flanrock’ PBR

Autumn Spire

Sorbus aucuparia
‘Fastigiata’

Sorbus aucuparia
‘Sheerwater Seedling’

Sorbus ×arnoldiana
‘Golden Wonder’

  
       

    
  
                    

      

            

  
         

                   

POSTERS AVAILABLE FOR OUR CUSTOMERS

ПЛАКАТЫ ДОСТУПНЫ ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ

Plakaty w formacie a1 (59,4 × 84 cm) można zamawiać drogą telefoniczną lub e-mailową.
Posters a1 (59.4 × 84 cm) can be ordered by phone or e-mail.

Постеры a1 (59,4 × 84 см) можно заказать по телефону или электронной почте.

dostępne dla naszych klientów
Plakaty



zapraszamy na nasze strony internetowe
we invite you to visit our websites

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ НАШИ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦЫ



Mamy zaszczyt być członkiem:

ul. Kwiatowa 18 
06–400 Pęchcin k. Ciechanowa
Poland
gps: 52°51ʹ54.45˝n | 20°34ʹ15.89˝e

Питомник Шмит
Szmit Nursery

The Nursery is a member of: Мы являемся членом:

 SzkolkaSzmit

tel./fax (+48) 23 672 36 27 
e-mail: szmit@szmit.pl

Związek Szkółkarzy Polskich Polskie Towarzystwo Dendrologiczne International Plant Propagators Society International Dendrology Society


